Zapytanie ofertowe

Z a m a w i a j ą c y:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE
KOLIN 59
73 – 115 DOLICE

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy
Wiejskiej w Kolinie"

Kolin, dnia 31.05.2022 r.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiającym jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie.
2. Adres: Kolin 59, 73-115 Dolice

3. Telefon 609 806 856
4. Adres poczty elektronicznej: ospkolin@vp.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

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 19.02.
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Nazwa zamówienia:

,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy
Wiejskiej w Kolinie"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego

przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
Zagospodarowanie terenu będzie polegało na:
1)

Budowie drewnianej wiaty o wymiarach min. 6 m x 3 m i wysokości ok. 3,5.
Dach dwuspadowy, pokrycie blachą dachówkopodobną.

2) Wykonaniu terenu utwardzonego – 120 m2 z kostki brukowej betonowej

cementowo- piaskowej. Podbudowa z kruszywa łamanego.
3) Dostawie i montażu stacji naprawy rowerów;
Minimalne wymagania samoobsługowej stacji naprawy rowerów;
- obudowa stacji ocynkowana lub kwasoodporna,
- malowana proszkowo lub termoplastycznie,
-stacja montowana do podłoża,
-linki ze stali nierdzewnej
Minimalne wyposażenie stacji naprawczej:
- klucz nasadowy
- pompka
- klucz płaski 6-15 mm
- klucz imbusowy
- łyżka do opon
- wkrętak płaski, krzyżowy, trox
- stojak lub wieszak rowerowy

na podsypce

Zakres prac budowlanych opisany jest w przedmiarze robót.
3. Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy od daty odbioru

końcowego.
4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty
podpisania umowy.
V. OSOBA DO POROZUMIEWIANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Edyta Miskis tel. 530 423 916 adres e-mail edytamiskis1@wp.pl

VI.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do

zapytania ofertowego do 15 czerwca 2022 r., godz.11.00. Wykonawca ma prawo złożyć tylko
jedną ofertę
2. Ofertę należy złożyć :
a) pocztą elektroniczną na adres: edytamiskis1@wp.pl , jako skan podpisanych dokumentów
lub
b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16,
73-115 Dolice
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie komputerowo lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
VII.

KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium oceny

ofert - cena.
2. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cen spośród ofert

spełniających wszystkie wymagania zamawiającego.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał uprawnienie do wzywania wykonawców

w sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia nieistotnych 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 jaką zamawiający może

przeznaczyć na realizację zamówienia,
2) gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
3) w innych przypadkach gdy kontynuowanie postępowanie nie będzie uzasadnione.

-Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie-

Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy,
3. Obmiar
4. Mapka

