Kolno, dnia 17.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zielenią przy kościele parafialnym oraz
budowa ogólnodostępnego palcu zabaw”
W związku z realizacją operacji pt. „Zagospodarowanie terenu zielenią przy kościele
parafialnym oraz budowa ogólnodostępnego palcu zabaw” współfinansowanej ze środków
PROW na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na ww. zadania.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
ul. Ks. L. J. Grajewskiego 2, 18 – 500 Kolno

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie realizowane jest w dwóch częściach:
Część Nr 1:
Zadanie Nr 1. Zagospodarowanie terenu zieleni przy kościele parafialnym
pw. Chrystusa Króla Wszechświata przy ul. Grajewskiego 2 w Kolnie.
Przedmiotem Zadania Nr 1 jest zagospodarowanie terenu przy kościele oraz wykonanie
systemu nawadniania.
Zakres prac zagospodarowania terenu obejmuje:





odtworzenie trawnika;
nasadzenia z roślinności przy kapliczkach;
nasadzenia drzew liściastych tworzących powiązania kompozycyjne z
otoczeniem kościoła;
 oddzielenie nasadzeń od trawnika za pomocą obrzeży wys. 45 mm;
 założenie automatycznego systemu podlewania obejmującego powierzchnię
trawnika oraz nasadzeń;
 wykonanie nawierzchni utwardzonej pod ławkami;
 montaż elementów małej architektury w postaci 20 szt. ławek parkowych przy
kapliczkach na nawierzchni utwardzonej.
Zakres prac - system nawadniania:
Przeprowadzenie instalacji do nawadniania roślin oraz trawnika. Doprowadzenie wody
od punktu poboru do skrzynek z elektrozaworami rurą PE 32 wkopaną na głębokości
nie mniejszej niż 30 cm. Rura PE 32 Rozprowadzenie wody w sekcjach ze zraszaczami
rotacyjnymi oraz statycznymi rurą PE 32. Podłączenie zraszaczy statycznych i
rotacyjnych rurą PE 20. Nawadnianie nasadzeń linią kroplującą z emiterami co 30 cm
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położoną na gruncie. Ze względu na ciśnienie zalecane jest zainstalowanie reduktora
ciśnienia w sekcjach linii kroplującej.
Zadanie powinno zostać wykonane zgodnie z Projekt zagospodarowania terenu przy
Kościele Pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie i Przedmiarem robót
stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
Część Nr 2:
Zadanie Nr 2. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Witosa w Kolnie.
Przedmiotem Zadania Nr 2 jest urządzenie placu zabaw poprzez montaż urządzeń
rekreacyjnych i towarzyszących. Urządzenia placu zabaw spełniające wymogi norm
PN-EN 1176. Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty, lub
deklaracje zgodności producenta potwierdzające spełnienie tych wymogów. Wszystkie
urządzenia posadowione w podłożu za pośrednictwem stóp fundamentowych z betonu
klasy min. B-15.
Nawierzchnia amortyzująca upadku - syntetyczną nawierzchnię amortyzującą upadki
pod dwoma urządzeniami w strefach upadku.
Ogrodzenie - plac zabaw od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej
przylega do istniejącego ogrodzenie. Z stron północno-zachodniej, zachodniej oraz
południowo-zachodniej placu zabaw projektuje się nowe ogrodzenie systemowe panelowe 3D wysokości 1030mm, z drutu 8-6-8mm. Nowe ogrodzenie ma łączyć się z
istniejącą linią ogrodzeń.
Zadanie powinno zostać wykonane zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu
i Przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
2. Dokładny zakres zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego:
dokumentacja - plan zagospodarowania i przedmiar robót.
3. Zamawiający dopuszcza dostawę artykułów równoważnych, tj. takich, które posiadają
parametry nie gorsze niż parametry produktów wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy w przedmiarze robót w jakiejkolwiek części
dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów
lub urządzeń Zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych,
spełniający równoważne parametry. W przypadku budowy palcu zabaw wymagane są
atesty na urządzenia. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o
parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego
przez producentów wskazanych w opisie.
III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej, zawodowej oraz prowadzą
działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia. Oferent musi posiadać
wymagane prawem kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Do oferty
należy dołączyć potwierdzenie prowadzenia działalności (CEIDG lub KRS).
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2.
3.
4.

Do oferty należy dołączyć zdjęcia poglądowe proponowanych urządzeń - dotyczy
Zadania 2.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Informacja dotycząca płatności: zgodnie z zawartą umową. Dopuszcza się płatności
częściowe.

Określenie składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (dwie
części).
IV.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty i opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto zamówienia. Cena powinna
obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia
11 czerwca 2018 roku do godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty do
Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 80% Gwarancja – 20%.
2. Sposób oceny ofert:
Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.
Ocena oferty wg wzoru: K = KC + KG

V.
1.

Gdzie:
K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena”
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „gwarancja”

Ocena wg kryterium „cena”

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB –
cena zaoferowana w ofercie badanej
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Ocena wg kryterium „gwarancja”:

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja
GN – najwyższa zaoferowana gwarancja, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
GOB – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej

UWAGA:
Minimalna gwarancja na w/w zadania wynosi: 24 miesiące.
Maksymalna gwarancja na w/w zadania wynosi: 60 miesięcy
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najwyższą oceną
końcową oraz spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu.
VI.
Informacja na temat wykluczenia:
Oferta będzie podlegała wykluczeniu w przypadku, gdy:
1) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3) Została złożona przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu
ofertowym.
4) Została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VII.

Termin realizacji zamówienia:
Od daty podpisania umowy: do dnia 31 sierpnia 2018 r.

VIII. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
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2) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, wskazanej
w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (portal ogłoszeń ARiMR).
3) O terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
poinformowany telefonicznie.
IX.
Załączniki:
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw
Załącznik Nr 3. Projekt zagospodarowania terenu przy Kościele p.w. Chrystusa Króla
Wszechświata W Kolnie
Załącznik Nr 4. Tabele przedmiaru robót.
Proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie

(-) Ks. Wojciech Stefaniak
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