Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 -170 Rejowiec Fabryczny
Nr sprawy Rpi 7010/1/1/2011
5.04.2011 r
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
( do 14 000 Euro – poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8 )
W oparciu o przepisy art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 49/2007
z dnia 30.10.2007 r Gmina Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą o podanie oferty na
zadanie pn.„Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Toruń
i Józefin gm. Rejowiec Fabryczny” .
Przedmiotem zamówienia są następujące urządzenia:
Huśtawka dwuosobowa – ważka szt.2
- konstrukcja drewno okrągłe twarde impregnowane preparatem
grzybobójczym
- śruby i nakrętki pochowane dla bezpieczeństwa
- siedziska płaskie z drewna ,uchwyt okrągły z rurki ocynkowanej do
trzymania i bezpieczeństwa przed upadkiem
- konstrukcja przymocowana do elementu betonowego na głębokość 50 cm
1. Huśtawka dwuosobowa z drabinką na łańcuchach dla każdej grupy wiekowej szt.2
- konstrukcja drewno okrągłe twarde impregnowane preparatem
grzybobójczym
- śruby i nakrętki pochowane dla bezpieczeństwa
- siedziska płaskie z drewna na łańcuchach ocynkowanych
- konstrukcja przymocowana do elementów betonowych zakopanych na
głębokość 50 cm
2. Zjeżdżalnia szt.2
- wejście i pomost wykonane z drewna twardego impregnowanego
preparatem grzybobójczym
- pomost z drewna jak wyżej bez daszka
- wejście na pomost trapowe
- zjeżdżalnia wykonana ze wzmocnionego laminatu
- śruby i nakrętki pochowane dla bezpieczeństwa
- konstrukcja przymocowana do elementu betonowego na głębokość 50 cm
3. Sprężynowiec jednoosobowy ZEBRA lub inne szt.2
- wykonany ze sklejki wodoodpornej w kształcie zebry
- rączki i podnóżki plastikowe lub metalowe zabezpieczone przed urazami oka
- sprężyna bujaka stalowa lakierowana połączona z mocowaniem sprężynowca
oraz betonowym bloczkiem fundamentowym do posadowienia w gruncie
na głębokość 0,43 m.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia winny posiadać atesty do użytku publicznego.
Wymagany termin realizacji - 17 maja 2011 r .
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2011 r do godz. 12,00 w Sekretariacie .
✗ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
✗ Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
✗ Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
✗ Okres związania ofertą 30 dni.
Zamawiający wymaga , aby wykonawca :
a) dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
przedstawiając pisemną deklarację o ich posiadaniu , lub pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonania
zamówienia
b) spełniał warunki art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP
c) nie podlegał wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
 formularz ofertowy Załącznik Nr 1
 oświadczenie o posiadaniu sprzętu do wykonania zadania Załącznik Nr 2
 oświadczenie o osobach zdolnych do wykonania zadania Załącznik Nr 3
 oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP Załącznik Nr 4
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP
Załącznik Nr 5.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Zał. Nr 4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 PKT 1 – 3 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na
Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Toruń i Józefin
gm. Rejowiec Fabryczny” .oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655):
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyżej dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Zał. Nr 3
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI ZADANIA

Funkcja/Imię
i nazwisko

Imię i Nazwisko

Specjalność i numer
uprawnień

1.
2.
4.
5.
6.

Oświadczamy że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zadania „ Dostawa wraz
z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Toruń i Józefin gm.Rejowiec Fabryczny”

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

Zał. Nr 2

Wykaz sprzętu do wykonania zadania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na
„Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Toruń i Józefin
gm. Rejowiec Fabryczny”oświadczam/my, że dysponuje/my potencjałem technicznym,
narzędziami i urządzeniami zapewniającymi wykonanie zadania.

Lp.

Nazwa

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

Nr. rejestracyjny

Forma własności

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 14 000 EURO
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

0 (**) ......................................
0 (**) ......................................
................................................
................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia.:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości
Toruń i Józefin gm. Rejowiec Fabryczny”.
Cena ofertowa netto .........................................................zł/tona
(Słownie:......................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT..............................................................zł
Cena ofertowa brutto ........................................................zł/tona
(Słownie:......................................................................................................................................)
Oświadczam, że :
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.
1i2
Prawa zamówień publicznych.
Termin płatności:.......... dni......................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………….. Fax ……………………………………………..
Zakres:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości :
…………………………………, w formie: …………………………………………………..
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik Nr 5
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 PKT 4 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu poniżej 14 000 euro na ,,Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla
miejscowości Józefin i Toruń w gm. Rejowiec Fabryczny”oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 Nr 223,
poz. 1655) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

