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Gidle, dnia 10.07.2018 

 

Zamawiający:  

Gmina Gidle 

ul. Pławińska 22 

97-540 Gidle 

tel.: 34 327-20-27 

fax: 34 327-21-11 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym 

o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

 

 

 

 

Gmina Gidle zaprasza Państwa do złożenia oferty, Budowa boiska wielofunkcyjnego w 

miejscowości Pławno przy ul. Przedborskiej, dz. nr 2366/25,  nr spraw IZP.271.1.9.2018. 

Przedmiot zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia zostały opisane 

w załączonych dokumentach. 
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I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z   budową boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości Pławno przy ul. Przedborskiej  na terenie działki nr 2366/2 

w poniższym zakresie: 

 
 wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni. 

 wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni.  

 wykonanie warstw podbudowy dla projektowanej nawierzchni.  

 wykonanie warstw nawierzchni z obrzeżami.  

 osadzenie tulei pod słupki i bramki dla poszczególnych funkcji sportowych 

zlokalizowanych w obrysie przedmiotowego boiska. 

 wykonanie warstwy nawierzchni utwardzonej.  

 uporządkowanie terenu w miejscu prowadzonych robót.  
  
Powyższe roboty budowlane zostaną zrealizowane według opracowanej stosownej 
dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego stanowiącej załącznik do 
niniejszego zapytania.  
 

 Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania 

wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny. 
 

II TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert: do 25   lipca  2018 r. do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert:        25  lipca  2018 r. godz. 10.30 

 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2018 roku. 

 

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b)  jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Wymagany Kierownik robót budowlanych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej . 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 1 

pkt c) wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 

wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego (kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z 

oryginałem)            

 

UWAGA: W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
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o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), aby warunek udziału mógł zostać 

uznany za spełniony co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia musi wykazać wymagane doświadczenie.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                   

o których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego zapytania w stosownych sytuacjach oraz                   

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Zamawiający uzna, iż zasoby są przekazywane w sposób rzeczywisty, jeżeli: 

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w 

oryginale); 

2) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnione zasoby przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji   

zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie metodą 

warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez 

wykonawcę wraz z ofertą. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wraz z ofertą 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub przedłożone dokumenty 

są  niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo uzupełnienia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający 

uprawniony będzie również do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 

wymienionych w dokumentach rejestracyjnych lub działających na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 

należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie.  

 

V  OBOWIĄZKI WYKONAWCY I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza zamówienia uzupełniającego, składania ofert częściowych 

i wariantowych. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

3. Oferta powinna być sporządzona wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 - na papierze 

firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową i podpisana.  

4. Składając ofertę Wykonawca akceptuje tym samym wzór umowy (załącznik nr 2). 

5. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność 

z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki mogą być 

dokonywane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie 

obok niego zapisu poprawnego. 
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7. Oferta niespełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie 

podlegała ocenie. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, nie później jednak 

niż przed upływem terminu składania ofert. 

9. Ofertę z wprowadzonymi zmianami oznacza się dopiskiem – Zmiana oferty. 

10. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowym wraz z dokumentami 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu  w 

zamkniętej kopercie/ opakowaniu  na adres: Urząd Gminy w Gidlach, ul. Pławińska 

22, 97-540 Gidle, z dopiskiem „Oferta – Budowa boiska wielofunkcyjnego w 

miejscowości Pławno przy ul. Przedborskiej, dz. nr 2366/25, nr IZP.271.1.9.2018.”  
w terminie do dnia 25 lipca 2018r. do godz. 10.00.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania w 

przypadku, gdy w terminie składania ofert nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 

dwie niepodlegające odrzuceniu oferty. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

VI KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert, którymi są: cena – 80%, okres gwarancji – 20%. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 

każdego kryterium. 

3. Zasady oceny ofert w każdym z kryterium przedstawiają się następująco: 

1) Kryterium cena - oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 

maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 80, pozostałe 

proporcjonalnie mniej, wg wzoru:  

            Cn 

P1 = ---------- x 80 pkt 

      Cb 

gdzie: 

P1  – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium cena; 

Cn  – oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych; 

Cb  – cena oferty badanej. 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

2) Kryterium okres gwarancji – minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a 

maksymalny oceniany w ramach powyższego kryterium 36 miesiące. 

Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące 

spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. Oferta z okresem 

gwarancji 36 miesięcy lub dłuższym otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20, 

natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: 
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                                      Gb - Gmin 

P2 = ------------------ x 20 pkt 

   Gmax - Gmin  

gdzie: 

P2  – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium okres 

gwarancji; 

Gb  – okres gwarancji w ofercie badanej; 

Gmin - gwarancja minimalna (Gmin = 24 miesiące); 

Gmax - gwarancja maksymalna (Gmax = 36 miesięcy). 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

 

4. Punktację łączną (P) oferty stanowić będzie suma punktów uzyskana w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert, tj.: P = P1 + P2 

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans, tj. uzyska najwyższą liczbę 

przyznanych punktów (maksymalnie 100 punktów),  w oparciu o ustalone powyżej 

kryteria oceny ofert, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

 

VII  OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są następujące osoby: 

Pani mgr Małgorzata Drągowska - Jezuita 

tel.  34 327 20 27 wew. 216 

fax  34 327 21 11 

e-mail: zampubliczne@gidle.pl  

Pan Jacek Kamiński 

tel.      34 327 20 27 wew. 209 

 

 

 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15 , wtorek w godz. 

od 8.00 do 16.00 

 

VIII  POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający informuje: 

1) Niniejsze zapytanie nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego  do przyjęcia 

którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia 

bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny 

za jego wykonanie. 

3) Zamawiający do porównania ofert przyjmuję cenę brutto za realizacje całego 

przedmiotu zamówienia. 

mailto:zampubliczne@gidle.pl
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4) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów 

którzy złożyli oferty, drogą elektroniczną oraz zamieści informację na stronie 

internetowej BIP Gminy Gidle.  

5) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – RODO) informujemy, iż:  

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gidle, z siedzibą 97-540 

Gidle, ul. Pławińska 22, reprezentowana przez Wójta Gminy 

b) Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: 

iod@gidle.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 

sygn. IZP.271.8.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej ustawa „Pzp”. 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowych określonych w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

h) Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16  RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

i) Nie przysługuje Pani/Panu: 
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- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

 

 

Załączniki: 

 

 

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy  

3. Załącznik Nr 3 – wykaz osób 

4. Załącznik Nr 4 – Przedmiar 

5. Załącznik Nr 5 – STWiOR 

6. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie w zakresie RODO; 

 

 

 

 

 

 
 

        ………………………………. 

                (Wójt Gminy Gidle) 
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