Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2016
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 14.01.2016 roku

Sędziszów dnia 10.07.2018 r.
Znak sprawy: RDG- GL.7013.2.2018
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie

zakup, usługa

poniżej 30 000 euro

(nazwa rodzaju zamówienia)

CZĘŚĆ I (wypełnia Zamawiający)
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
NIP: 656-21-64-804 , REGON: 291009857
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy użyciu prefabrykatów betonowych
na placach zabaw zlokalizowanych na terenach komunalnych w Mieście Sędziszów
i w miejscowości Czekaj obejmujący:
a) dostawę własnym transportem i montaż
nowych urządzeń
zabawowych
na terenach modernizowanych placów zabaw w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego
b) wyposażenie powinno być wykonane ze stali konstrukcyjnej (metalowe rury,
kątownik), wypełnienia z tworzywa HDPE. Elementy metalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo;
c) montaż urządzeń w prefabrykatach betonowych;
d) minimum 36 miesięczna gwarancja na urządzenie zabawowe;
e) do urządzeń należy dołączyć Certyfikat zgodności, kartę techniczną oraz
instrukcję szczegółową montażu, instrukcję kontroli, konserwacji i użytkowania;
f) bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania udzielonej przez
Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji, związane z wystawieniem
świadectw kontroli technicznej urządzeń, dopuszczających ww. place zabaw do
dalszej eksploatacji pod kątem bezpieczeństwa dla bawiących się dzieci;
g) w przypadku montażu urządzenia zabawowego nie pochodzącego z własnej produkcji
Zamawiający wymaga aby do złożonej oferty dołączyć pisemne oświadczenie
producenta urządzenia zabawowego o zobowiązaniu się do wystawiania odpłatnych
świadectw kontroli technicznej urządzenia zabawowego, dopuszczających ww. place
zabaw do dalszej eksploatacji pod kątem bezpieczeństwa bawiących się dzieci – po
wygaśnięciu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;
h) na każdym urządzeniu zabawowym musi być zamieszczona na trwałe tabliczka
znamionowa, która powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji,
numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą
urządzenie wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu;
i) żywa kolorystyka urządzeń zabawowych.
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2) Opis urządzeń zabawowych, które mają zostać zabudowane na modernizowanych
placach zabaw:
1) Huśtawka wahadłowa dwuosobowa – wymiary: dł. ok. 3,00 m, szer. ok. 1,7 m
i wys. ok. 2,00 m. Podpory z rury ϕ ok. 65-60 mm cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo. Belka poprzeczna z rury ϕ min. 45 mm nierdzewna.
Dwa siedziska : gumowane i siedzisko fotelik gumowy z poręczą stałą, dł. zawiesi
1500 mm i 1300 mm. Łańcuchy nierdzewne atestowane, grubość 6 mm. Łożyskowa
tocznie, wypełnienia z tworzywa HDPE – 1 sztuka
2) Huśtawka wahadłowa siedzisko w kształcie bocianie gniazdo – wymiary: dł. ok.
3,00 m, szer. ok. 2 m i wys. ok. 2,30 m. Podpory z profilu ok. ϕ 65 – 70 mm
cynkowane, malowane proszkowo. Belka z profilu ok. 80 x 80 mm cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo. Wypełnienia z tworzywa HDPE. Siedzisko
o wymiarach ok. 800-1100 mm. Łożyskowana tocznie. Długość zawiesi dostosowana
do wysokości – 1 sztuka
3)Huśtawka typu sprężynowego w kształcie np. roweru – wymiary: dł. ok. 1 m, szer.
ok. 0,5 m, wys. ok. 1 m. Sprężyna z pręta ϕ ok. 20 mm, konstrukcja z rury, cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo. Gumowe kółka. Uchwyty plastikowe
z bezpiecznymi zakończeniami. Siedzisko i wypełnienia z tworzywa HDPE - 3 sztuki
4)Przeplotnia z elementami w kształcie np. żaba- wymiary dł. ok. 1,501,8 m, szer. 1
m i wys. 1,2 -1,4 m. Konstrukcja z profilu zamkniętego ok. 35-40x35-40 mm,
wypełnienia z siatki z lin stalowo- polipropylenowych grubość ok. 15 mm. Urządzenie
cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wskazane ruchome elementy do
zabawy. Ozdoby z tworzywa HDPE – 2 sztuki
5)Karuzela trójramienna – wymiary dł. ok. 1,6m szer. ok. 1,6 m, wys. ok. 0,70 m.
Trzy siedziska gumowe, atestowane z oparciami. Słup z rury ok. ϕ115 mm
i ramiona z rury ok. ϕ 75 mm, cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo, talerz napędowy umożliwiający obrót. Łożyskowana tocznie. - 1 sztuka
6)Przeplotnia – wymiary dł. ok. 2,5 m, szer. ok. 2,50 m, wys. ok. 1,5 m. Całość
cynkowana ogniowo , malowana proszkowo Konstrukcja skręcona z rury ϕ ok. 55
mm, po bokach drabinki ze szczeblami z rury ϕ ok. 35 mm. W środku wypełnienia
z siatki z lin polipropylenowych o grubości ok. 15mm – 1 sztuka
7)Huśtawka sprężynowa w kształcie np. kaczorek – wymiary dł. ok. 1 m, szer. 0,55
m, wys. 1 m. Sprężyna z pręta ϕ ok. 20 mm, stelaż stalowy, cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo. Elementy ozdobne i siedzisko z tworzywa HDPE. Bezpieczne
uchwyty. – 1 sztuka
8)Karuzela na platformie - wymiary dł. ok. 1,4 , szer. ok. 1,6 m, wys. ok. 0,90 m.
Słup z rury cynkowany ogniowo i malowany proszkowo. Siedziska z tworzywa HDPE
z oparciami, talerz napędowy ze stali nierdzewnej. Łożyskowana tocznie.– 1 sztuka
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3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na istniejących i użytkowanych terenach
placów zabaw:
1) w rejonie bloku Nr 3 na Osiedlu Sady w Sędziszowie,
2) w rejonie bloku Nr 16 na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie,
3) przy ul. Klonowej w Sędziszowie,
4) przy ul. Partyzantów w Sędziszowie,
5) w miejscowości Czekaj.
4) Urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw dla dzieci powinny
spełniać wymogi formalne odpowiednie do wieku użytkowników, posiadać certyfikaty
zgodności i atesty a także spełniać wymogi norm polskich i UE:
1) PN-EN 1176-1:2017
2) PN-EN 1176-2:2017,
3) PN-EN 1176-5:2009,
4) PN-EN 1176-6:2017,
5) PN-EN 1176-7-2009.
5) Zamawiający wymaga zachowania istniejących urządzeń zabawowych na terenie
modernizowanych placów zabaw.
6) Zakupione urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed
korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja,
posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla
korzystających z urządzenia dzieci. Urządzenia powinny być zamontowane w sposób
zapewniający zachowanie stref ochronnych bezpieczeństwa zgodnie z opisami przy
certyfikatach dla poszczególnych typów urządzeń.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu niniejszego
zapytania ofertowego poprzez rezygnację z części urządzeń bądź też ich zamianę na
inne urządzenia z uwagi na dysponowanie określonymi środkami finansowymi.
Zakres przedmiotu zamówienia określony zostanie szczegółowo w złożonym
zamówieniu po rozeznaniu złożonych ofert.
8) termin wykonania zamówienia – do dnia 28 września 2018 roku
9) okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
10) warunki płatności - przelew w ciągu 14 od daty złożenia faktury wraz z protokołem
odbioru, certyfikatami, atestami i instrukcjami.
11) rozliczenie – ryczałtowe
12) w ofercie należy uwzględnić – wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia wraz z uporządkowaniem terenu.
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3. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena: 100%

Inne dodatkowe*(nie dotyczy)

4. SPOSÓB OCENY OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO:*
(nie dotyczy)

5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę na formularzu oferty wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy
złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy
użyciu prefabrykatów betonowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenach
komunalnych w Mieście Sędziszów i w miejscowości Czekaj” w terminie do dnia
26 lipca 2018 r. do godz. 10:00 w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul.
Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
• ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odręcznym długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi
drukowanymi literami;
• faxem na numer
-------------• w wersji elektronicznej: ----------------------2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście muszą być parafowane przez określoną w punkcie
poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
4. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz spięcie jej w sposób trwały.
5. Oferty niekompletne (brak załączników) lub nie spełniające wymogów niniejszego
zapytania ofertowego lub nieważne na podstawie odrębnych przepisów będą odrzucone.
Odrzucone będą również oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny.
6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu,
zostaną zwrócone bez ich otwierania.
7. Zmiana lub wycofanie oferty;
- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym
jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzeć napisem „zmiana”.
-Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie,
należy opatrzyć napisem „Wycofane”.
8. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczone przez
notariusza w przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
9. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona w lewym górnym rogu
pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu
i oznaczona hasłem „Oferta” na wykonanie „Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy
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użyciu prefabrykatów betonowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenach
komunalnych w Mieście Sędziszów i w miejscowości Czekaj” nie otwierać przed
26.07.2018 r. godz. 10:15.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty
nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymogami punktu poprzedzającego.
11. Zamawiający zastrzega, że ani część ani całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, pokój nr 22 I piętro.
13. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego pok. Nr 16, I piętro.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny
lub zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków.
15. Zamawiający wskazuje aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał oględzin placów
zabaw na których zostaną zamontowane zakupione urządzenia.
16. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego jest: Aneta Lisowska tel. 41 381 11 128 wew. 503.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8
przedmiotowej ustawy.

Sędziszów dnia 10.07.2018 r.
(ciąg dalszy wypełnia oferent – oferent zwraca do Zamawiającego formularz kompletny
strony od 1 do 7)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CZĘŚĆ II (wypełnia Oferent)
1. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………...
ADRES: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………………………………………………………………………………
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NR RACHUNKU BANKOWEGO: …………………………………………………………

2.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ……………………………………. zł
Słownie netto: ………………………………………………………………………………. zł
Podatek VAT: ………………………………… zł
Słownie VAT: ……………………………………………………………………………….. zł
Cenę brutto: …………………………………… zł
Słownie brutto: …..………………………………………………………………………… zł

W tym:
1. Zakup urządzeń za:
Cenę netto: ……………………………………. zł
Słownie netto: ………………………………………………………………………………. zł
Podatek VAT: …………………………………zł
Słownie VAT: ……………………………………………………………………………….. zł
Cenę brutto: …………………………………… zł
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………... zł
2. Zakup prefabrykatów za:
Cenę netto: ……………………………………. zł
Słownie netto: ………………………………………………………………………………. zł
Podatek VAT: ………………………………… zł
Słownie VAT: ……………………………………………………………………………….. zł
Cenę brutto: …………………………………… zł
Słownie brutto: ……………………………………………...……………………………… zł
3. Montaż urządzeń za:
Cenę netto: …………………………………… zł
Słownie netto: ………………………………………………………………………………. zł
Podatek VAT: ……………………………….. zł
Słownie VAT: ……………………………………………………………………………….. zł
Cenę brutto: ………………………………… zł
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………zł
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4. Transport urządzeń za:
Cenę netto: ……………………………………. zł
Słownie netto: ………………………………………………………………………………. zł
Podatek VAT: ………………………………… zł
Słownie VAT: ……………………………………………………………………………….. zł
Cenę brutto: …………………………………… zł
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………... zł
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) certyfikaty zgodności na urządzenia zabawowe
2) karty techniczne urządzeń zabawowych
3) instrukcje szczegółowe montażu oraz instrukcje kontroli, konserwacji i użytkowania
4) zestawienie cen jednostkowych poszczególnych urządzeń i elementów zamówienia
dnia ………………………………..
………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

(pieczęć Wykonawcy)
*wypełnić jeżeli są przewidziane lub pominąć.
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