Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 -170 Rejowiec Fabryczny
Nr sprawy Rpi 7010/4/2010
22.06.2010 r
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
( do 14 000 Euro – poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8 )
Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa wraz z
montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Krasne i Wólka Kańska gm. Rejowiec
Fabryczny” .
Przedmiotem zamówienia są następujące urządzenia:
1. Zjeżdżalnia (szt. 2) – długość zjeżdżalni ok 300 cm, wysokość pomostu ok 150 cm, wejście
z poręczami po drabince, wykonanie drewniane (zjeżdżalnia plastikowa).
2. Huśtawka dwuosobowa (szt. 2) – wykonanie drewniane (wagowa) z uchwytami do
trzymania, długość ok 600 cm.
3. Huśtawka dwuosobowa (szt. 2) – podwieszana na łańcuchach, wykonanie drewniane,
siedziska z oparciem.
4. Bujak czteroosobowy (szt. 2) – bujak na sprężynie dla czterech osób.
Wszystkie wymienione wyżej urządzenia winny posiadać atesty do użytku publicznego.
Wymagany termin realizacji - 30 lipiec 2010 r
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Ofertę należy złożyć do dnia 30.06. 2010 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
Zdzisław Krupa

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO 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 Krasne i Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny”
Zjeżdżalnia szt. 2
Cena ofertowa brutto .................................................................................................................zł
(Słownie:......................................................................................................................................
Huśtawka dwuosobowa (wagowa) szt. 2
Cena ofertowa brutto .................................................................................................................zł
(Słownie:......................................................................................................................................
Huśtawka dwuosobowa (podwieszana na łańcuchach) szt.2
Cena ofertowa brutto .................................................................................................................zł
(Słownie:......................................................................................................................................
Bujak czteroosobowy szt.2
Cena ofertowa brutto .................................................................................................................zł
(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: 30 dni od wystawienia faktury .
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............
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:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2010 r.

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

Załącznik Nr 2

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 14 000 Euro na „Dostawę wraz z montażem urządzeń placu
zabaw dla miejscowości Krasne i Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny” oświadczam/my, że
dysponuje/my potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami zapewniającymi wykonanie
zadania.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2010 r.

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

Załącznik Nr 3

WYKAZ PODSTAWOWEJ KADRY PRZEWIDZIANEJ DO
REALIZACJI ZADANIA

Funkcja

Imię i Nazwisko

Specjalność i numer
uprawnień

1.
2.
3.
4.
5.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2010 r.

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

Załącznik 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 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości
Krasne i Wólka Kańska 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 _ _ . _ _ . 2010 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.

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „ Dostawę wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla
miejscowości Krasne i Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny”
oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) nie podlegam/my wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2010 r.

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

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z
partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

