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RI.271.32.2020.MP                                         Łubniany, dnia 04.05.2020 r.  

 

  

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia do kwoty 30 000 euro netto 

modyfikacja z dnia 15.05.2020 r. 

 

Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego  

wraz z adaptacją do dyscyplin sportowych 

 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa zamawiającego: Gmina Łubniany  

Adres zamawiającego: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany  

NIP:  9910344913 

Telefon:  +48 77 42 70 533 

Faks: +48 77 42 15 024 

email:         ug@lubniany.pl  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pt.: „Stworzenie innowacyjnego 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biadaczu”. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego, osprzętu do tenisa 

ziemnego oraz piłkochwytów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania. 

4521220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. 
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III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik 

        nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania  

na każdym etapie, bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy 

wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji zamówienia do 29 czerwca 2020 r. 

 

V. POWIĄZANIA  

W celu uniknięcia konfliktu zamówienia publicznego, zamówienie nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, polegające  

w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ww. wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który 

stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, dostaw i robót bez których realizacja 

zamówienia byłaby niemożliwa.  

5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

6. Formularz ofertowy powinien być: 

a) opatrzony pieczątką firmową, 

b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, 

c) podpisany czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 
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7. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trybie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z ich tłumaczeniem na język polski.  

8. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e  

do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej. 

9. Jeżeli formularz ofertowy i załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolności techniczne i zawodowe 

Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej trzy usługi polegające na budowie boiska 

wielofunkcyjnego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o wartości zamówienia 

łącznie nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. 

Potwierdzenie wykonywania ww. usługi należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego 

„wykazie usług" stanowiącym załącznik nr 5. 

 

2.  Posiadanie certyfikatów, międzynarodowych związków sportowych*:  

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA  

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF  

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB  

* Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał dostarczenia aktualnych 

Certyfikatów (FIBA, IHF,FIVB oraz atestu PZH)  

Powyższe dokumenty należy dołączyć wraz z ofertą. 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być:  

• dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany (sekretariat),  

do dnia 22.05.2020 r. do godz. 13:45 ,  

lub 

• podpisana, zeskanowana i wysłana na adres e-mail: ug@lubniany.pl do dnia 22.05.2020 r.  

do godz. 13:45 z dopiskiem: Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego wraz z adaptacją do 

dyscyplin sportowych (nr sprawy RI.271.32.2020.MP).  

mailto:ug@lubniany.pl
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Urząd Gminy Łubniany 

Ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

…………………………………………………                                                                       

       (pieczęć firmy, nr tel.)                                                                               

                                                                                                                 

OFERTA 

Na zadanie pn. 

Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego wraz z adaptacją do dyscyplin sportowych 

 (nr sprawy RI.271.32.2020.MP) 

 

Nie otwierać przed dniem  ………………….  godz. 14:00 

             (podać datę otwarcia ofert) 

  

 

2. Za wiążącą uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem  

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl.  

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

10. Po dokonanym wyborze oferty Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę 

 w formie pisemnej. 

 

IX. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 

3. Wykaz wykonanych usług / Referencje. 

4. Certyfikaty dotyczące nawierzchni sportowej oraz atest PZH. 

5. Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy 

pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty w postępowaniu na podstawie 

mailto:ug@lubniany.pl
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aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, 

rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne 

pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez  osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi  30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania bez 

dokonania wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy. 

 

XI. OCENA OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 

b) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

a) Cena (C) - 70% 

b) Gwarancja serwisowa - (D) - 30 % 

3. Ocena oferty (O) - znaczenie 100 pkt. 

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt. 

4. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

O = C + D 

gdzie: 

O - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 

C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena" 

D - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Gwarancja serwisowa” 

 

5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 punktów.  

Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie.  

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 

oferty (O). 

 

6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów: 

a)   C = CN / C0B x 70 % x 100  

gdzie: 

mailto:ug@lubniany.pl
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        C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena" 

CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 

C0B - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

b)  Gwarancja serwisowa : 

• Powyżej 4 do 5 lat – 30 pkt. 

• Powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt. 

• Do 2 lat –   5 pkt. 

 

7. Cena oraz gwarancja serwisowa mają wpływ na punktację badanej oferty  

         oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie 

         badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia  

         ww. elementu oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady 

         równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania. 

8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
  

9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

 wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

 najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Opis sposobu obliczania ceny: 

• Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. 

XII. WYNIK POSTEPOWANIA 

O wyniku postepowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowną 

informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

XIII. UZUPELNIENIE DOKUMENTÓW  

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych  

przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń albo zawierają błędy, do ich złożenia  

w wyznaczonym przez siebie terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  

i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie warunków udziału w postepowaniu. 

 

XIV. WYJASNIENIA TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, OMYŁKI PISARSKIE I RACHUNKOWE  

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

        treści złożonych ofert oraz pełnomocnictw. 

2. Jeżeli cena ofert wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, 

mailto:ug@lubniany.pl
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Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, a w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.  

3.    Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

XV. WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1.     Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy: 

          a) Nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń (mimo wezwania), 

b) Nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu, 

c) Złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postepowania. 

2.     Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania.  

3.     Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

 

XVI. ODRZUCENIE OFERT  

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

a) Jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez 

Zamawiającego. 

b) Jest nie kompletna, nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, oświadczeń  

oraz załączników . 

c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego w postepowaniu. 

e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

f) Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek. 

 

XVII. ZAPŁATA ZA PRZEDMIOT UMOWY 

Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania faktury. 

 

XVIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest  

Patrycja Zawadzka – tel. 77 42 70 597 e-mail: patrycja.zawadzka@lubniany.pl  

Katarzyna Koryzma - tel. 77 42 70 597 e-mail: rozwoj@lubniany.pl  

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.  

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę,  

jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie 

przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty. 
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XIX. RODO 

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubniany. Dane kontaktowe:  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 42 70 533, 

b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach 

związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego, 

c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz umowa,  

w tym na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

d) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w niniejszej umowie decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; dane nie zostaną 

również przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

e) dane będą przetwarzane przez okres przechowywania akt określony przez przepisy 

odrębne, jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy, ustalonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w niniejszym postępowaniu. 
 

2. Wykonawcy przysługuje: 

        a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

   b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych, 

        c) 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,  

        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.  

 

3.     Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.  

 

 

Dnia...........................                                                     ………………………..……………………. 

                                                                             ( podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wzór umowy. 

3. Formularz ofertowy. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postepowaniu. 

5. Wykaz wykonanych usług. 
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