OGŁOSZENIE/WARUNKI ZAMÓWIENIA
BUDOWA PLACÓW REKREACJI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Numer zamówienia: 01/2019, data ogłoszenia: 26 kwietnia 2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii
Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim – „RAZEM”, ul. Sitkowskiego 1B, 21-300 Radzyń Podlaski, woj.
lubelskie, NIP 538 18 32 851, REGON 060564807, KRS 0000345006.
tel. 83 351 30 09, faks 83 352 78 71


Adres strony internetowej zamawiającego: http://razemsosw.powiatradzynski.pl/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „BUDOWA PLACÓW REKREACJI NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: DOSTAWA.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
budowa dwóch placów rekreacji na świeżym powietrzu.
1. Na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim
zamontowane powinny być następujące urządzenia: rower i jeździec, orbitrek i biegacz, prasa i
wioślarz oraz sztanga i drążek do wypychania dla niepełnosprawnych, a także szachownica oraz
boisko do gry w bule.
2. Na placu rekreacji w Niewęgłoszu, gmina Czemierniki zamontowane powinny być urządzenia
do street workout: drążki, słupy, linki, drabiny, poręcze, ławka itp.
W ramach zamówienia należy zrealizować następujące działania:
a) roboty ziemne i przygotowawcze;
b) dostawa i montaż urządzeń siłowni;
c) dostawa i montaż tablicy informacyjnej, ogrodzenia oraz stojaka na rowery.
d) roboty porządkowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia/Warunków
zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa).

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do 19 lipca 2019 roku od
daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
III.1) Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
III.1.1) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
prawidłowo wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie placów rekreacji na
świeżym powietrzu w zakres, których wchodziła dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.
Wartość każdej z tych robót musi wynosić co najmniej 50 000,00 zł brutto.
III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU


Uzupełniony formularz ofertowy, podpisany przez osobę do tego upoważnioną (zgodnie z
załącznikiem do niniejszego ogłoszenia/warunków zamówienia);



Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli nie wynika to z aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;



Wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert zamówień wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót należy sporządzić według
wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia/warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: rozpoznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00€.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość wykluczenia wykonawcy
z postępowania jeżeli uzna, że spełnia on chociaż jedną przesłankę z art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a)
b)
c)
d)

jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia/Warunkom zamówienia;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
została złożona po terminie na składanie ofert;

Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
e) ze względu na inne okoliczności;
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
a) Cena ofertowa brutto: waga – 80%;
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta według kryterium ceny to 80.
Otrzymaną liczbę punktów Zamawiający obliczy wg poniższych zasad:
Pktc = (Cno/Cob) x 100 pkt x 80%
gdzie:
Pktc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena;
Cno – cena najniższej oferty;
Cob – cena oferty badanej;
Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce uzyskać
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z definicją tego wynagrodzenia podaną
w art. 628 i 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.).
Oznacza to, że wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków wynikających z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i wzoru umowy, powinien przewidzieć wszystkie
koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i
które są konieczne dla prawidłowej jego realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić m.in.
koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, w trakcie realizacji zamówienia, wykonania dokumentacji
powykonawczej i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę składanej oferty.
Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaski, ul. Sitkowskiego 1B. W związku z powyższym zalecane
jest szczegółowe zapoznanie się przez wykonawców z dokumentacją przetargową

i sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Nieoszacowanie, pominięcie, brak
rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny
ofertowej określonej w ofercie.
Cena musi być wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zasada zaokrąglania:
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równą 5 i większą należy zaokrąglić w górę.
b) Okres gwarancji: waga – 20% (max 20 pkt);
Pktg= (Go - Gmin) / (Gmax - Gmin) x 100 pkt x 20%
gdzie:
Pktg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja;
Gmax – gwarancja maksymalna;
Gmin – gwarancja minimalna;
GO – gwarancja oferty ocenianej;
Uwaga:






Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym. Jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12
miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36
miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub
nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z
Ogłoszeniem/Warunkami zamówienia.
MAKSYMALNY okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca
zaoferuje okres gwarancji dłuższy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki
zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60
miesięcy) otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Termin składania ofert: 16 maja 2019 godzina 15:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno—
Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaski, ul. Sitkowskiego 1B, pokój nr 1-pan Łukasz
Trosiński.
Dokumenty składające się na ofertę wykonawca składa pisemnie w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Formularz ofertowy oraz oświadczenia musi być złożony w
oryginale. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszym ogłoszeniem/warunkami zamówienia należy
umieścić w nieprzezroczystą papierową kopertę, oznaczoną następująco:
Oferta na budowę placów rekreacji na świeżym powietrzu – nie otwierać przed dniem 16 maja 2019 r.
godz. 15:00
Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. Status ten zamawiający może
zmienić na publiczny, w przypadku stawiennictwa się przynajmniej jednego zainteresowanego
Wykonawcy w siedzibie Stowarzyszenia nie później niż 30 minut po upływie terminu na składanie ofert.
Należy się zgłosić do 14.30 do pana Łukasza Trosińskiego.
IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.3) Podwykonawstwo: Wykonawca ma obowiązek wykazać w Formularzu Ofertowym
podwykonawców, którym powierzy realizację części zamówienia.
Kontakt: Łukasz Trosiński – 83 3513009, razemsosw@powiatradzynski.pl

