
ZAPYTANIE OFERTOWE 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ  OBIEKTU MALEJ 
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM- UTWARDZENIA, LAMPY NA 

DZIAŁCE NR 445 OBR. 009 PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ŚWID WINIE 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Miejska Swidwin, reprezentowana przez Burmistrza Miasta. 
Adres siedziby: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin 
NIP: 67120 03 749 
Adres strony internetowej : www.swidwin.pl   
e-mail. ratusz(swidwin.pl  
tel. Do kontaktu: 94 3648025, 94 3648040 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
I. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu małej architektury w miejscu 

publicznym —utwardzenia, lampy na działce nr 445 obr. geod. 009 przy ulicy Wojska 
Polskiego w Swidwinie 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 tj. dokumentacja 
projektowa. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują  się  jakiekolwiek 
wskazania na znaki towarowe, pochodzenia lub producenta należy przyjąć, ze 
Zamawiający podał  taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 
równoważnych o parametrach nie gorszych niż  te, które zostały podane w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

1. Pozostałe wyposażenie 
a) Ławka z oparciem - 4 szt 
Charakterystyka: 
- stelaż  stalowy, siedzisko i oparcie deski drewniane 
- długość  całkowita 200 cm 
- kolor elementów metalowych i drewnianych uzgodnić  z zamawiającym 
b) pojemnik do segregacji odpadów) 
Charakterystyka: 
- wolnostojący 
- pojemność  wsadu : 601 
- materiał  kosza: stal nierdzewna 
- ilość  pojemników (wsadów) 3 

c) nawierzchnia 
Charakterystyka: 
-Nawierzchnia pod urządzeniami musi posiadać  atest PZH 

- warstwa grubości 20 cm z piasku płukanego 0/2 mmm na powierzchni placu pod 
urządzeniami. 

- wykopy pod strefy bezpieczne z rozpiantowaniem urobku po terenie - wyrównywanie 
terenu, 

- ciągi komunikacyjne i schody - powierzchnia utwardzona kostka betonowa 
- dwa wejścia z chodnika przy ulicy Wojska Polskiego. 
- chodnik o szerokości 150 cm + obrzeża wykorzystujący kierunki ruchu pieszego wg. 

stanu zastanego. 
- kostka betonowa szara o gr. 6 cm kolory ciepłe 



- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm warstwa 

piaskowa gr. 10-50 cm 
- podłoże gruntowe 

Schody terenowe: według konstrukcji chodnika z wykorzystaniem kostki betonowej oraz 
krawężników. Wymiary graniczne schodów terenowych 60-65 cm gdzie wysokość  stopnia 15-17,5 
cm a szerokość  stopnia 30-35 cm 

d) Ogrodzenie 
Charakterystyka: 
- ogrodzenie o wysokości ok. lm w kolorze zielonym bezpieczne bez ostrych elementów) 
grubość  przęseł  05 wraz ze słupkami osadzonymi na głębokości 80 cm. 
e) Regulamin miejsca rekreacji 
Charakterystyka: 

Treść  regulaminu uzgodnić  z zamawiającym 
e) lampa solarna- 2 szt 
Charakterystyka: 
Projektowana zewnętrzna instalacja energetyczna z działki nr 446 obr. 009. 
Słupy (latarnie) oświetlenia uliczne ustawione będą  na terenie zielonym w takim sposób, aby nie 
utrudniały poruszania się  po ich powierzchniach. Oprawy oświetlenia ulicznego projektuje się  
montować  na słupach z wysokogatunkowej stali, cynowego ogniowo w celu trwałego 
zabezpieczenia przed korozją. Należy zastosować  oprawy dekoracyjne oświetleniowe 
energooszczędne oraz źródeł  światła o podwyższonych parametrach strumienia świetlnego i 
trwałości. Słupy należy stosować  z wysokogatunkowej stali. Słup należy ustawić  na fundamencie 
prefabrykowanym przykręcając go przy pomocy śrub. Słup powinien posiadać  zamykaną  wnękę  
dostępną  przy pomocy narzędzi specjalnych. Dostępną  przy pomocy narzędzi specjalnych. W 
dolnej części do wysokości drzwiczek słup należy zabezpieczyć  dodatkową  osłoną. We wnęce 
zainstalować  słupową  tabliczkę  bezpiecznikową  przystosowaną 	do podłączenia kabli 
energetycznych. Na tabliczkach „ oprawy oświetleniowe zabezpieczyć  wkładkami 
bezpiecznikowymi. Połączenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw oświetleniowych 
wciągnąć  w słup i wysięgnik. 

Nawierzchnia musi posiadać  certyfikat zgodności. 
Certyfikaty Wykonawca będzie zobowiązany złożyć  po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku oraz montażu przedmiotu zamówienia na 
własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną  i bezusterkową  
dostawę  do siedziby zamawiającego dz. nr 445 obr. geod. 009 przy ulicy Wojska Polskiego w 
Swidwinie. 
Rozliczenie za realizację  przedmiotu zamówienia odbędzie się  po odbiorze przedmiotu zamówienia 
na podstawie wystawionej faktury VAT. Podstawą  do wystawienia faktury będzie protokół  odbioru 
przedmiotu zamówienia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania do 15.10.2021 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące: 
I. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę  z należytą  starannością  w 

okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw urządzeń  lub zespołu 
urządzeń  o wartości co najmniej 30.000,00 zł  każda- oświadczenie wykonawcy. 

2. Znajdowania się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 



zamówienia - oświadczenie wykonawcy 
Oświadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunków udzialu w postępowaniu dotyczące 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zawarte jest w załączniku nr 1 Formularza oferty. 

V. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
1. W postępowaniu nie mogą  brać  udziału Wykonawcy, którzy są  powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiazanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć  wzajemne 
powiazania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 
2. Razem z ofertą  należy złożyć  oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z 
Zamawiającym- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

VI. ZMIANY UMOWY. 
1 Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany postanowień  treści zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności: 
a) Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
b) Zmiany spowodowane: 

-siłą  wyższą  uniemożliwiającą  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym, 
- zmianą  obowiązującej stawki VAT, 
-zmianą  unormowań  prawnych powszechnie obowiązujących, które będą  miały wpływ na 
realizację  umowy 
- zmianami formalno-organizacyjnymi. 

2. Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę  zmian do umowy, stanowią  uprawnienie 
Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie 
przyznają  Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę  wynagrodzenia zawartej umowy. 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIAA CENY 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium: 
- cena oferty - 100% 
Opis sposobu obliczania kryterium ceny 
Cena „C" - 100% - liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny 
najtańszej oferty przez cenę  oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę  
kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru: 

C=(Cmin/Cb)X 100% 
Gdzie: 
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 
Cmin -cena najtańszej oferty, 
Cb cena badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt. 
Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska największą  ilość  punktów. 

VIII. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
I .Ofertę  należy przygotować  wg. wzoru stanowiącego załącznik nr I do zapytania ofertowego. 
2. Strony oferty powinny być  trwale ze sobą  połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści 
oferty powinna być  parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być  podpisana przez osobę/ osoby 
upoważnione do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy. 
3. Oferta winna być  dostarczona w zmkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na obiekt malej 
architektury w miejscu publicznym —utwardzenia, lampy na działce nr 445 obr. geod. 009 
przy ulicy Wojska Polskiego w Swidwinie". Na kopercie należy umieścić  dane adresowe oferenta. 



4. Oferty należy składać  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać  listownie na adres 
Zamawiającego. 
Termin składania ofert do 10.09.2021r. do godz. 15.15, siedziba Zamawiającego- Plac 
Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 świdwin( sekretariat, pokój nr 28). 

IX.POZOSTAŁE INORMACJE 
W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego 
postepowania i nie będzie dalej uwzględniona przy ocenie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 
Zmiany warunków lub terminów prowadzonego postepowania ofertowego, 
Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez [oddania przyczyny, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
Wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień  i/lub uzupełnienia złożonej oferty. 
Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybiera ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny. 

X. KONTAKT Z WYKONAWCAMI 
Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Srodowiska orz Wydział  Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Swidwin te!. 94 3648025, 943648040. 

SURM 	JASTA 

Piotr eliński 
Załączniki: 
Nr 1 - formularz oferty 
Nr 2 - wykaz wykonanych usług 
Nr 3 - dokumentacja projektowa 
Nr 4 - oświadczenie o braku powiazania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym 
Nr 5 - kosztorys 


