Poraj, dnia 15.06.2015
Nr. GK.271.1.21.2015

Wszyscy Wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest :
I.

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający – Gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
Telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail: sekretariat@ugporaj.pl
NIP: 577-197-63-51
Regon: 151398528

Zapraszam do złożenia oferty na zadanie : Zagospodarowanie terenu

rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb przy zalewie Porajskim zgodnie z zał. Nr. 1
1.Zadanie podzielone jest na 2 części.
2..Cały sprzęt objęty przedmiotem niniejszego zamówienia musi spełniać minimalne
wymagania Zamawiającego określone w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” (min. parametry
i dane techniczne). Podane w „Opisie przedmiotu zamówienia” parametry i dane techniczne
należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego.
3.Wykonawca razem ze sprzętem musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające spełnienie wszystkich zawartych w opisie norm dla sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty,
itp.) oraz ich pełną dokumentację techniczną (instrukcje obsługi i konserwacji
dostarczonego sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne dostarczonego sprzętu,
urządzeń, itp.), a także wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na
korzystanie ze sprzętu, zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym przeznaczeniem.
4.Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, oryginalnie pakowany przez producenta
w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych.
5.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony sprzęt, na
czas wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie krótszy niż określony
w „Opisie przedmiotu zamówienia” dla poszczególnych części zamówienia tj. 24 m-ce.
Okres gwarancyjny liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru całości przedmiotu

zamówienia dla poszczególnych części zamówienia. Okres rękojmi na sprzęt objęty
przedmiotom zamówienia równy będzie okresowi gwarancji jakości, o którym mowa
powyżej, licząc od dnia odbioru końcowego.
6. Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu:
1) gwarancja na dostarczone urządzenia musi być zgodna ze złożoną ofertą.
2) bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego.
3) w przypadku gdy gwarancja udzielona przez producenta danego wyrobu jest
dłuższa niż wymagana przez Zamawiającego – obowiązywać będzie okres
gwarancji jaki udziela dany producent.
4) w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie prowadził serwis przedmiotu
zamówienia w następujący sposób: usunięcie zaistniałych usterek nie później niż
w terminie 3 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o ich zaistnieniu.
7. Na całość sprzętu udzielona zostanie gwarancja 2 lat. W przypadku, gdy okres bezpłatnej
gwarancji producenta jest dłuższy - gwarancja obejmuje ten okres. Każdy z zamówionych
elementów powinien posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytkowania na
terytorium RP oraz potwierdzające spełnienie obowiązujących norm.
II.Termin wykonania całego zamówienia do dnia . 29.06.2015 r.
III.Ofertę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Poraju - biuro podawcze w terminie do dnia
22.06.2015 r. do godz. 14.00.
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację : : Zagospodarowanie

terenu

rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb przy zalewie Porajskim
Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

IV .Opis przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę (uprawnionego ) wraz z pieczątką
V. Kryterium wyboru oferty – Cena brutto 100 %
cena oferty najniższej
C = -------------------------------

x 100x 100%

cena oferty badanej
VI. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia jeżeli:
1.Nie zostanie złożona żadna oferta
2.Cena złożonej oferty przewyższy kwotę ,którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zadania
3.Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy.
Do kontaktu upoważniona jest Pani Ewelina Drzewiecka – Tel. 34 314 52-51 w.38
Załączniki :
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu
Projekt umowy

Zał. Nr. 2
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia poniżej 30 000 euro
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
Regon 151398528
NIP-577-197-63-51
III.

Opis przedmiotu zamówienia :

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb przy zalewie Porajskim

a) termin wykonania zamówienia:
b) warunki płatności : do 30 dni od złożenia faktury ,rachunki
c) okres gwarancji ……………………….
III. Forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2015 r. w formie :
1. Pisemnej na adres zamawiającego do godz. 14.00
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
 cena 100 %.
IV. Tryb postępowania : rozeznanie cenowe
V. Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
NIP ……………………………… REGON …………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
- cena brutto

…………………………..

Słownie :……………………………………………………………………………….
- cena netto………………………….....
- Podatek VAT ………………………..
2.Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
3.Gwarancja o której mowa w ust. 1 nie dotyczy urządzeń , na które
obowiązują gwarancje fabryczne producentów.
5. Oświadczam ,że:
*

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

koszty

wykonania

(Do oferty należy załączyć wyciąg z CEIDG lub z KRS-u ).

……..………………. dnia ……………..

………………………………………
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Adres Wykonawcy :

1. oświadczam że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału określone w
art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity( Dz. U. z 2013 , poz. 907 z
późn. zm.) dotyczące:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb przy zalewie Porajskim

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy
prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Oświadczam ,że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejsce i data ...............................

.............................................
(Podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy )

Zał. Nr. 4

UMOWA ( projekt)
Zawarta w dniu w Poraju pomiędzy Gminą Poraj 42-360 Poraj ul. Jasna 21 posiadającą
Regon 151398528 , NIP-577-197-63-51 reprezentowaną przez Wójta Gminy Łukasza
Stachera zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Firmą : ……………………………………… ,posiadająca
NIP- …………. Regon – ……………działającym na podstawie………….., z którego
aktualny odpis stanowi zał. do umowy zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb
przy zalewie Porajskim
§2
Termin dostawy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ……..….dostarczając sprzęt na
własny koszt i ryzyko do Urzędu Gminy Poraj
§3
Wynagrodzenie
Za realizację przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto
............................... + VAT, co daje całkowitą kwotę brutto: ........................... zł , (słownie:
..................................................),
zgodnie z poniższą tabelą:
l.p. Nazwa
1. Skuter wodny
2. FlyBoard
3. Sky Ski
4 Narty wodne z wiązaniami
5 Deska z wiązaniami do
wakeboardu
6 Banan wodny
7 Tuba do holowania
8 Koło do holowania
9 Rower wodny ze zjeżdżalnią
10 Kask do sportów wodnych
11 Pianka damska

Szt.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pianka męska
Kamizelki
Google
Rękawice
Ochrona kręgosłupa
Linka do holowania sky ski, nart
wodnych, ideski wakeboard
Linka do holowania banana i koła
czteroosobowego
Linka do dmuchanego kajaka
Kotwica

1
15
2
2
1
1
1
1
2

§4
Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony, bez zastrzeżeń
Zamawiającego, protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata za odebrany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej f-ry VAT do sekretariatu UG Poraj.
§5
Obowiązki zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy odbiór techniczny dostarczonego sprzętu w terminie
3 dni od daty dostarczenia. Pełnomocnikami Zamawiającego, uprawnionymi do kontroli i
rozliczania realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Referatu p. Adam Zaczkowki lub
Podinspektor Pani Ewelina Drzewiecka.
§6
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią,
2.uzgodnienie z zamawiającym terminu dostawy sprzętu, z uwzględnieniem terminu
określonego w § 2,
3.dostarczenie zamawiającemu wymaganych certyfikatów i atestów,
4.nieodpłatna wymiana dostarczonego wadliwego sprzętu lub jego części, na niewadliwy, w
terminach wyznaczonych przez zamawiającego.
5.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać
Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, itp.
b) instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu,
oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na odbiór dostarczonego przedmiotu
zamówienia w zakresie ich jakości, jak też ilości oraz korzystanie z nich zgodnie z prawem oraz
zgodnie z ich technicznym przeznaczeniem.
5.Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których jest mowa w treści niniejszego ustępu zostanie
potwierdzone pisemnie w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. W przypadku kiedy w ocenie Zamawiającego brak będzie jakichkolwiek dokumentów,
Zamawiający może powstrzymać się z przyczyn zależnych od Wykonawcy od dokonania odbioru ze
wszelkimi tego konsekwencjami. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny
być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
6.Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, oryginalnie
pakowany przez producenta w opakowania jednostkowe lub zbiorcze i jest najwyższej jakości, a

ponadto zgodny jest z wszelkimi wymogami Zamawiającego.
7.Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada odpowiednie świadectwa
dopuszczenia do użytkowania, np. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.
wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami,

§7
Gwarancja
Gwarancja obowiązuje przez okres …. lat. W przypadku, gdy okres bezpłatnej gwarancji
producenta jest dłuższy - gwarancja obejmuje ten okres. W ramach gwarancji dostawca
zobowiązuje się:
1.dokonywać bezpłatnych napraw lub wymiany uszkodzonego sprzętu w okresie
gwarancyjnym,
2.odebrać i dostarczyć bezpłatnie sprzęt podlegający naprawie gwarancyjnej w przypadku,
gdy wymaga on naprawy poza miejscem użytkowania.
§8
Odsetki i kary umowne

1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty odsetek umownych wysokości
0,20% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.
2.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,20%
całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu
zamówienia, a w przypadku terminów o których mowa w § 6 ust. 4 - Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,20% wartości urządzenia,
którego to przekroczenie terminu dotyczy.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona, z winy
której doszło do tego odstąpienia, zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 20 %
kwoty brutto, o której mowa w § 3. Kara nie ma zastosowania w przypadku
określonym w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy dostawcy, w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 i § 6 ust. 4 o
więcej, niż 14 dni ze skutkami wynikającymi z postanowień § 8 ust. 4.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12
Osoby do kontaktu
1. Wykonanie umowy nadzorować będą:
 ze strony Wykonawcy
…………………………………….
 ze strony Zamawiającego

……………………………………

§ 13
Spory

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 14
Załączniki
Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1.
2. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2.

§ 15
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, trzy
dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

