OR. 042.1.2017
Zamawiający: Gmina Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów
gmina@oporow.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 4 września 2017 r.
Gmina Oporów w ramach procedury konkurencyjności kieruje do Państwa zapytanie ofertowe
i zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń placu
zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach projektu pn. „Miejsce dla małego i dużego” dofinansowanego
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164)
zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje gminy do złożenia zamówienia.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej
wraz z transportem i montażem na działce nr 181/3 w miejscowości Oporów, Gmina
Oporów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1
do zapytania ofertowego.
2. Planowane do zakupu urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej winny spełniać
wymagania wynikające z norm z grupy PN-EN 1176: 2009 , EN 16630:2015 i PN-EN 1090
( w zależności od rodzaju urządzenia).
3. Na urządzeniu siłowni zewnętrznej należy nanieść w sposób trwały instrukcję użytkowania
oraz umieścić trwałą tabliczkę znamionową (wyklucza się stosowanie nalepek).
4. Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe, wykonane
z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
nieużytkowane, w tym do prezentacji.
5. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających
określonych wymagań Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na
urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym
niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6. Montaż urządzeń na gruncie naturalnym na działce nr ewid. 181/3 w miejscowości
Oporów gmina Oporów zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem
zagospodarowania terenu.

7. Okres gwarancji udzielony na urządzenia placu zabaw i siłowni, nie krótszy niż 36
miesięcy. Po stronie Wykonawcy jest wykonywanie okresowych kontroli technicznych w
okresie trwania gwarancji. Okresowa kontrola odbywać się będzie raz w roku w miesiącu
kwietniu/maju. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z kontroli i przekazać go
Zamawiającemu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 16-31 października 2017 , przy
czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego
odbioru dostarczonych i zamontowanych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru na co najmniej
3 dni przed upływem tego terminu.
IV. MIEJSCE i SKŁADANIA OFERT: Urząd Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów
w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 11 na I piętrze) – osobiście, kurierem, za pośrednictwem
poczty lub mailem na adres: gmina@oporow.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana
przez osobę uprawnioną i zeskanowana, a w przypadku wybrania oferty należy dostarczyć do
Zamawiającego oryginał oferty wraz z załącznikami)
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2017 do godz.
15.00
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 2) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić
w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej”
lub przesłać e-mailem na adres: gmina@oporow.pl (oferta w tym wypadku ma być
podpisana i zeskanowana), w tytule e-maila należy wpisać „Oferta na urządzenia placu
zabaw i siłowni zewnętrznej ”.
VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. formularz ofertowy (druk opracowany przez Zamawiającego -Załącznik nr 2).
2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań i norm o których mowa w niniejszym
zapytaniu:

karty techniczne proponowanych urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej
wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane, w tym m.in.
informacja i o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, strefach bezpieczeństwa,
użytych materiałach, farbach i lakierach oraz listach zalecanych części zamiennych –
oryginały
 instrukcje obsługi – oryginał
 certyfikaty zgodności wydane przez akredytowana jednostkę certyfikującą, badania i
inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń
z ww. normami – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie
kryterium „cena” . Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta najtańsza.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1.Jezeli dokumenty podpisuje osoba upoważniona do oferty należy dołączyć właściwe
pełnomocnictwo lub umocowanie prawne.
2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu
do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu
składania ofert.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Gminy Oporów z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na zapytanie.

Wójt Gminy
/-/ Robert Pawlikowski

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

