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Gmina Głuszyca               Głuszyca 30.08.2018 r. 
ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
tel. 74 84 59 479 
fax 74 84 56 339 
 
 

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.16.2018 
(modernizacja boiska wiejskiego w Głuszycy Górnej) 

 
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 

12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto). 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

NIP: 886-25-72-750, REGON: 890718248 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja terenu boiska 

wiejskiego w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca” 

2. Zakres zadania obejmuje modernizację boiska o powierzchni 1456 m², usytuowanego na 

działce nr 459 w miejscowości Głuszyca Górna. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) wykonanie ogrodzenia z siatki (165 mb) na słupach stalowych obetonowanych o wys. 

2,0 m wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami 

2) montaż piłkochwytów o wys. 5,0 m (52 mb) na słupach stalowych o średnicy 76 mm 

usytuowanych za bramkami; słupki należy mocować na stopach betonowych wg rys. 

nr 1 Projektu budowlanego 

3) brama wjazdowa o wym. 300 x 200 cm, wykonana z profili stalowych, mocowana 

w konstrukcji stalowej w ogrodzeniu, klamka wraz z wkładką patentową, kąt otwarcia 

90
O
, zabezpieczona

 
antykorozyjnie (cynk + powłoka poliestrowa, malowana proszkowo 

15 mm) 

4) montaż dwóch furtek o wym. 100 x 200 cm; montaż w konstrukcji stalowej 

w ogrodzeniu 

5) montaż dwóch bramek metalowych do piłki nożnej o wym. 3,0 x 2,0 m, zakotwione na 

stałe w gruncie na fundamentach betonowych 50 x 50 x 60 cm, w tulejach w rozstawie 

co 3 m; wewnątrz tulei – płaskownik, który powinien być skierowany do zewnątrz 

boiska do tyłu bramki 

6) montaż siedzisk stadionowych z PCV o wym. 38 x 23 na ruszcie stalowym 

zakotwionym w podłożu betonowym dwustopniowym na podsypce z kruszywa –  30 

siedzisk 

7) montaż dwóch lamp parkowych solarnych 

8) naprawa trawiastej nawierzchni boiska – 500 m² 

9) wykonanie tablicy pamiątkowej wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, projektem 

budowlanym i obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę 

Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

1) Wiedza i doświadczenie - za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna 

wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

Wykonawca wykonał przynajmniej 1 zadanie w zakresie podobnym do przedmiotu 

zamówienia (np. budowa / modernizacja boiska, wykonanie parkingu, zagospodarowanie 

terenu itp.). 

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - za spełnienie powyższego warunku 

Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie. 

3) Potencjał techniczny oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa – za spełnienie 

powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym 

zakresie. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. 

9. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywiny ( Dz. U z 2017 r. 

poz. 459 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

12. Zamawiający oświadcza, że posiada ważne zaświadczenie organu Administracji 

Architektoniczno – Budowlanej wyrażające zgodę na realizację zadania. 

13. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – minimum 24 miesiące licząc 

od daty protokołu końcowego odbioru robót. 

14. Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2018”. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany do dnia  20 października 2018 r. 

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

w języku polskim, 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
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Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną przez Wykonawcę, 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w zgodnej formie z wzorami, 

7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby, 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

9. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, 

10. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 14.09.2018 r., do godz. 

14
30

. Na kopercie należy zaznaczyć: Oferta na zadanie „Modernizacja terenu boiska 

wiejskiego w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca”. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres 

b.miszczuk@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak z obowiązku 

dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 17.09.2018 r., a o wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie 

telefonicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Płatność za pełnienie wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 dni po 

odbiorze końcowym i złożeniu faktury VAT. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 100% 

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz 

koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za wykonanie zadania jest stała 

i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

Z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa 

z zastrzeżeniem pkt II. 10 niniejszego zapytania. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Łazanowska; nr tel. 74 88 66 740, adresem 

email: k.lazanowska@gluszyca.pl 
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IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 

3. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3 

4. Projekt budowlany 

5. Zaświadczenie Starosty Wałbrzyskiego 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 


