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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: 

 

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe  

(w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w 2019r.)” 
 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro. 

 

 

 Zatwierdził: 

                                                                                                     Burmistrz Drawna 

                                                                                                -/- Andrzej Chmielewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zamawiający: 

Gmina Drawno 

ul. Kościelna 3 

73-220 Drawno 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe (w ramach poprawy i modernizacji 

infrastruktury sportowej w 2019r.)” 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. W ramach zadania należy dostarczyć oraz zamontować niżej wymienione elementy 

siłowni plenerowych w podanych miejscowościach: 

 

2.1.1. siłownia, dz. nr 13/2, obręb 0018 Podlesie: 

- biegacz szt.1; 

- narciarz szt.1; 

- wyciąg górny pojedynczy szt.1; 

- jeździec szt.1. 

 

2.1.2. siłownia, dz. nr 154/12, obręb 0012 Kiełpino: 

- wahadło szt.1; 

- biegacz szt.1; 

- wioślarz szt.1; 

- wyciąg górny pojedynczy szt.1; 

- orbitrek szt.1; 

- steper szt.1; 

- odwodziciel szt.1. 

 

2.1.3. siłownia, dz. nr 330, obręb 0014 Barnimie: 

- orbitrek szt.1; 

- biegacz szt.1; 

- narciarz szt.1; 

- rower szt.1. 

 

W ofercie należy wskazać graficznie zaproponowane urządzenia. 

Urządzenia planuje się montować pojedynczo lub w zestawach.  

 

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę 

podatku VAT osobno dla każdej z wymienionych miejscowości.  

Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować wynagrodzenie 

za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia. 

 

 



Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

przy zastosowaniu poniższych kryteriów: 

2.3. Cena „C”– 100%, 

3. Miejsce i termin realizacji zamówienia. 

3.1. siłownia, dz. nr 13/2, obręb 0018 Podlesie 

3.2. siłownia, dz. nr 154/12, obręb 0012 Kiełpino 

3.3. siłownia, dz. nr 330, obręb 0014 Barnimie 

 

Termin: do 30.09.2019r. 

 

4.  Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.  

W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się 

możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana  

i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. 

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia 

postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

5.  Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 15
30

 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie – ul. Jeziorna 2, 73-220 Drawno (tymczasowa 

siedziba urzędu). 

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. 

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

 

6.  Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie: 

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1, 

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców 

wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa. 

 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający 

ofertę, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

7.  Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Jeziorna 2, 73-220 Drawno 

b) faxem 95 768 25 05 

c) e-mailem: mpasierbiewicz@drawno.pl 

mailto:mpasierbiewicz@drawno.pl


d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Monika Pasierbiewicz, tel. 664772694 

 

8.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 

dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

- załącznik nr 2 – wzór umowy 

 


