Tetyń, 11-04-2022 r.
2/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Pokolenia Tetyń 62 (zwana dalej „Zamawiającym”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na
realizację zadania pn.:
„Budowa wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”
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Zamawiający:
Fundacja Pokolenia Tetyń 62
Tetyń 71
74-205 Tetyń
NIP: 8531521546, REGON: 369377180
Tel. 669 325 864
Adres poczty elektronicznej: fundacjapokoleniatetyn62@wp.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnego
wyboru wykonawców w formie zapytania ofertowego przekazanego do co najmniej trzech
wykonawców oraz opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia WIR Wiejska
Inicjatywa Rozwoju. Inwestycja realizowana w ramach operacji grantowej w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej wolnostojącej
w miejscowości Tetyń na dz. nr 506 obręb Tetyń, gmina Kozielice, o powierzchni zabudowy
50 m2 o wym. 5,00 x 10,00 m z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 35 0 (dach
deskowany kryty gontem bitumicznym wystający po ok. 50cm). Konstrukcja nośna ze
słupów 16x16 cm – 8 szt. zakotwionych za pomocą fundamentów do gruntu, krokwi
o wym. 6x16 cm, dla zapewnienia stateczności konstrukcji należy zastosować miecze,
zastrzały oraz wiatrownice, całość konstrukcji należy zaimpregnować 2 krotnie
impregnatem koloryzującym. W załączeniu pomocnicze szkice/rzuty wiaty – zał. nr 2.
Specyfikacja wiaty:
posadowienie na stopach betonowych gotowych np. BETOSYSTEM
rozstaw zewnętrzny słupów: 1000x500 cm (powierzchnia zabudowy: 50 m.kw)
rzut zadaszenia: 1100x600 cm (powierzchnia zadaszenia: 66 m.kw)
dach dwuspadowy, kąt nachylenia 35 stopni,
dach wykonany z desek o grubości 17-19 mm, łącznie metodą pióro-wpust, deski
profilowane,
pokrycie dachu gontem bitumicznym,
altana o przekroju słupów 16x16 cm, oczepów 16x16 cm, krokwi 16x6 cm
wysokość słupów ok. 250 cm
wysokość wiaty w szczycie dachu: ok. 460 cm
konstrukcja z drewna litego sosnowego
wykonania: drewno strugane, szlifowane
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drewno malowane dwukrotnie impregnatem kryjącym
obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem
system ukrytego montażu konstrukcji nośnej - brak widocznych wkrętów, śrub i kątowników
ciesielskich
IV.
Gwarancja:
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia musi udzielić minimum 36 miesięcznej
gwarancji i rękojmi, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego prac.
V.
Termin wykonania zamówienia:
Wykonania prac budowlanych nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.
VI.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Wykonawcy są zobowiązani złożyć ofertę wg wzoru – zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
VII.
Osoby uprawnione do kontaktu:
Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie zamówienia jest Damian Woźniak tel.
669 325 864, adres poczty elektronicznej: fundacjapokoleniatetyn62@wp.pl.
VIII.
Składanie ofert:
1. Termin złożenia oferty do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.
2. Oferta powinna być złożona w oryginale w siedzibie Fundacji Pokolenia Tetyń 62: 74205 Tetyń 71 lub elektronicznie na adres e-mail: fundacjapokoleniatetyn62@wp.pl.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
IX.
Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami –
CENA – 100%.
2. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert
spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego.
X.
Pozostałe informacje:
1. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał możliwość do wzywania Wykonawców
w sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia niezłożonych lub
niewłaściwie złożonych dokumentów.
2. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w przypadku:
1) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia,
2) gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
3) w innych przypadkach gdy kontynuowanie postępowania nie będzie uzasadnione.

Z poważaniem
Prezes Fundacji
/-/ Waldemar Baran
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Szkice/rzuty.

