
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 ŚwIDwIN 
teL 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mad: ratuz@swidwin.p 

Świdwin, dnia 10.05.2022 r. 
PGNP.670.34.2022 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dotyczy : naprawa i konserwacja istniejących elementów placów zabaw i miejsc 
rekreacji na terenie miasta Swidwin. 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł  netto. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Zamawiający Gmina Miejska Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie naprawa i konserwacja istniejących 
elementów placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie Miasta Swidwin 

2. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami 	ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 1123 
ze zmianami) zgodnie zart. 2. ust.1. pkt.1. 

3. Postępowanie realizowane jest w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu 
Nr W0/10/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie 
Regulaminu udzielania zamówień  w Urzędzie Miasta Swidwin wyłączonych 
z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

li. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia są  prace konserwacyjne polegające na: wymianie lub 
uzupełnianiu śrub, nakrętek, podkładek, zaślepek, itp., dokręcaniu śrub, skróceniu i 
wygładzaniu gwintów śrub, poprawie stanu połączeń  oraz smarowanie elementów 
ruchomych, wygładzaniu ostrych zakończeń  urządzeń  zabawowych, oczyszczeniu i 
malowaniu elementów drewnianych i metalowych. 
Prace naprawcze polegać  mają  na: wymianie uszkodzonych i uzupełnieniu brakujących 
elementów drewnianych lub metalowych urządzeń  zabawowych, zgodnie z załączonym 
wykazem stanowiącym załącznik nr 1. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Czas trwania zamówienia - od dnia podpisania zlecenia do 20 czerwca 2022r. 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował  się  kryterium ceny - 
100% cena, 
2. Cena wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić  będzie najniższą  zaoferowaną  łączną  
cenę  obejmującą  wykonanie całego zadania. 



V. WYTYCZNE 
I Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać  przedmiot umowy z należytą  starannością, 
zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia 
oraz bezpieczeństwa użytkowników. 
2. Malowanie powinno być  wykonywane z użyciem specjalnych zewnętrznych farb do drewna 
posiadających właściwości ochronne w odniesieniu do czynników atmosferycznych i 
biologicznych. 
3. Zarówno farby przeznaczone do drewna, jak i te do metalu nie powinny zawierać  
substancji toksycznych oraz nie mogą  być  łatwopalne i powinny być  przeznaczone do 
malowania elementów placów zabaw. 
4. Wykonawca zobowiązuje się  do zapoznania z przedmiotem zamówienia poprzez wizję  
lokalną  w terenie. 
5. Przy wykonywaniu czynności remontowych należy stosować  materiały posiadające 
odpowiednie atesty. Wszystkie materiały i elementy wbudowane mają  posiadać  odpowiednie 
atesty i certyfikaty i być  dopuszczone do wbudowania na placach zabaw oraz muszą  być  
wolne od ostrych krawędzi 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  rozszerzenia zamówienia o kolejne elementy do 
naprawy i konserwacji na objętych zapytaniem placach zabaw. 
7. Dokładne miejsca montażu nowych elementów placu zabaw ustalone zostaną  w terenie. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
1. Wykonawca posiada niezbędną  wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym do wykonywania zamówienia 
2. Wykonawca znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia 

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFER 

1. Oferta musi yć  sporządzona według formularza cenowego (wypełniony i podpisany) 
stanowiącego - załącznik nr 2. Cena powinna zawierać  wszystkie koszty związane 
z wykonaniem całości zamówienia (konserwacja+ naprawa+ materiał).. 

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną  ofertę. 
3. Ofertę  należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na wykonanie 

naprawy i konserwacji istniejących elementów placów zabaw i miejsc rekreacji 
na terenie miasta Swidwin". 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę  należy złożyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17.05.2022 

do godz. 15.15 w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 
78-300 Świdwin bądź  drogą  elektroniczną  na adres e-mail: ratusz@swidwinpH  

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić  lub wycofać  ofertę. 
3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia. 

IX. ROZLICZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Komisyjny protokół  odbioru robót. 
2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego 
przelewem na konto w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego. 



X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 
Osoba do kontaktu : Agnieszka Kurlapska- Główny Specjalista ds. planowania 
przestrzennego tel: 943648040, e-mail budownictwoswidwin.pI  

XI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wykaz obiektów - załącznik nr 1, 
2. Formularz cenowy - załącznik nr 2, 
3. Klauzula informacyjna RODO. 

Sporządziła: Agnieszka Kurlapska Główny Specjalista ds. planowania przestrzennego Wydz. PGNP tel. 943648040 


