STOWARZYSZENIE COOLTURALNI
Plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce
KRS 0000619835 NIP: 8531519756 REGON: 364531586
e-mail: coolturalni.pyrzyce@wp.pl
tel. 514 541 057

Pyrzyce, 7 kwietnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021
na zakup, dostawę i montaż elementu zabawowego placu zabaw w miejscowości Pyrzyce,
gm. Pyrzyce, powiat pyrzycki, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2021/G
I.
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Coolturalni, Plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce, coolturalni.pyrzyce@wp.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Hancz, tel. 514 541 057.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup, dostawa i montaż elementu zabawowego, posiadającego certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami prawa, na plac zabaw w miejscowości Pyrzyce, gm. Pyrzyce,
powiat pyrzycki, działka nr 27/2 obręb 6 miasta Pyrzyce, na terenie Przedszkola Publicznego nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.
1. Wykaz urządzeń placu zabaw - Element zabawowy w kształcie statku powinien zawierać:
 Pomost rurowy – 2 szt.
 Zjeżdżalnia metalowa – 1 szt.
 Ściankę wspinaczkowa – 1 szt.
 Wejście linowe – 1 szt.
 Drabinka pionowa – 1 szt.
 Rurka strażacka – 1 szt.
 Gra kółko i krzyżyk – 1 szt.
 Taras widokowy (balkonik) – 1 szt.
 Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z miejsca rekreacji oraz
z informacją identyfikującą projekt z logotypami, posadowiona w widocznym
miejscu
2. Urządzenia powinny być wykonane z materiału odpornego na niekorzystne warunki
atmosferyczne
oraz
uszkodzenia
mechaniczne/odpowiednio
zabezpieczone/
zaimpregnowane.
3. Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i zamontuje
zamawiany przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca
odpowiada za dostarczane artykuły w czasie transportu i montażu. W przypadku uszkodzeń
ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody i jest zobowiązany do niezwłocznego
ich usunięcia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód
spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
 są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użycie, a wady i uszkodzenia te nie
powstały z winy zamawiającego,

 nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia,
 dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości,
funkcjonalności oraz parametrów jakościowych
wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. Ofertę może złożyć wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) wykona przedmiot zamówienia w terminie,
e) rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym
przekazaniu przedmiotu zamówienia. Sposób zapłaty: przelew w ciągu 7 dni po
protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia,
f) przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między
Zamawiającym, a Wykonawcą,
g) udzieli gwarancji na wykonaną usługę: minimum 12 miesięcy, a na poszczególne elementy
urządzenia: wg zaleceń producenta. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia
podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.
2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod
zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu
potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,
f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, w tym wizualizację urządzeń zabawowych wraz
z informacją o posiadanych certyfikatach.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
coolturalni.pyrzyce@wp.pl do dnia 18 kwietnia 2021 r.

na

adres

e-mail:

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są
do tego upoważnione, nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
II półrocze 2021 r.

VII. OCENA OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 %.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od dotychczas zaoferowanych cen.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia Coolturalni do złożenia
Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny. Ewentualne zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie
podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

