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                         WYKONAWCA 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb” 

z siedzibą w Wągrowcu 

ul. Kolejowa 24 

62-100 Wągrowiec 

     reprezentowana przez 

Dorotę Knopczyńską – Prezesa Zarządu 

oraz 

Wiesława Ewertowskiego -Wiceprezesa Zarządu 

tel. (67)254 74 41 lub 506 256 186 

e:mail: biuro@7ryb.pl lub stowarzyszenie7ryb@wp.pl  

 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

na budowę boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w 

tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w tym: 
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Nazwa 

części Nazwa zadania 

Nr umowy o 

dofinansowanie 

Poz. zestawienia 

rzeczowo - 

finansowego 

1 2 3 4 

CZĘŚĆ I Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Potrzanowo na terenie 
działki nr 500/6,obręb 0015 
Potrzanowo, jednostka 
ewidencyjna Skoki 

00068-6523.2-
SW1530081/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 
 

1.A.1-9 

CZĘŚĆ II Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Szamocin na terenie działki 
nr 964, obręb 0001 
Szamocin, jednostka 
ewidencyjna Szamocin 

00067-6523.2-
SW1530079/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 

1.A.1-8 

CZĘŚĆ III Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Uścikowo na terenie działki 
nr 371/3, obręb 
301601_5.0035 Uścikowo, 
jednostka ewidencyjna 
Oborniki 

00066-6523.2-
SW1530078/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 

1.A.1-9 

CZĘŚĆ IV Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Rogoźno na terenie działki nr 

00065-6523.2-
SW1530077/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 

1.A.1-8 



 

   
 

 

 

1546/6, obręb 0001 
Rogoźno, jednostka 
ewidencyjna Rogoźno 

CZĘŚĆ V Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Wyrzysk na terenie działki 
nr 383, obręb Wyrzysk, 
jednostka ewidencyjna 
Wyrzysk 

00064-6523.2-
SW1530076/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 

1.A.1-8 

CZĘŚĆ VI Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Kiszkowo, na terenie działki 
nr 225/25, obręb Kiszkowo, 
jednostka ewidencyjna 
Kiszkowo 

00063-6523.2-
SW1530075/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 

1.A.1-8 

CZĘŚĆ VII Budowa boiska do mini 
streetballa z piłkochwytem i 
częścią wydzieloną do gry w 
tenisa stołowego, ich 
wyposażeniem oraz 
elementami małej 
architektury, w miejscowości 
Łukowo na terenie działki nr 
165/1, obręb Łukowo, 
jednostka ewidencyjna 
Wągrowiec 

00062-6523.2-
SW1530074/18/19 
Z DNIA 31 MAJA 
2019 R. 

1.A.1-8 

 

 
I. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze 
zapytanie ofertowe, odbywa się zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru 
wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 
II. Informacja o finansowaniu przedmiotu zamówienia: 

 
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 



 

   
 

 

 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z zawartymi umowami o 
dofinansowanie z dnia 31.05.2019 r., wskazanymi w kolumnie 3 ww. tabeli. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

1. KATEGORIA OGŁOSZENIA. 
Roboty budowlane. 

2. Kod CPV: 
Kod CPV: 45 – Roboty budowlane 
 

1) CPV: Kod główny: 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
2) Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45.34.00.00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 
45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 

wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 
OFERTĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ DLA JEDNEJ LUB KILKU CZĘŚCI, OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. 

 
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 

wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, 

w tym: 

1) CZĘŚĆ I. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do 
gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6,obręb 0015 Potrzanowo, jednostka 
ewidencyjna Skoki. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6, obręb 0015 Potrzanowo, jednostka 
ewidencyjna Skoki”, wykonane zostanie boisko do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 
Operacja będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Wągrowieckim w 
Gminie Skoki, miejscowości Potrzanowo, na działce o nr ewid. 500/6, obręb ewidencyjny 
Potrzanowo, Gmina Skoki. W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie nawierzchni 
poliureatanowej - bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'a nawierzchnia 
syntetyczna poliuretanowa EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, 
podbudowa klinująca gr. 5cm z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa 
konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm 
z pospółki zagęszczanej mechanicznie, 2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  - 
utwardzonej w rejonie stołu do tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 



 

   
 

 

 

8cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa 
stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w 
rejonie dojść z płyt betonowych o wymiarach 50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej 
1:4- 10cm 3) Zakup Kosza do koszykówki- kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o 
standardowej wysokości 3,05m do obręczy i wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z 
kratownicy. 4) Zakup Stołu do tenisa- betonowy stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do 
postawienia na utwardzonym gruncie. Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. 5) Zakup 
Piłkochwytu- wysokości h=4m i szerokości 13m. Słupy stalowe, ocynkowane, malowane 
proszkowo, o przekroju 80x80mm, montowane w zabetonowanych tulejach. 6) Zakup Ławki (2 
sztuki)- projektuje się wolno stojące ławki 50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień 
wewnętrzny= 700cm. 7) Wykonanie nasadzenia zieleni; 8) Wyrównanie terenu i montaż 
palisady.  
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
 
2) CZĘŚĆ II. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka 
ewidencyjna Szamocin. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka 
ewidencyjna Szamocin”, wykonane zostanie boisko do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 
Operacja będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Chodzieskim, Gminie 
Szamocin, miejscowości Szamocin, na działce o nr ewid. 964, obręb ewidencyjny Szamocin, 
Gmina Szamocin. W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie nawierzchni poliureatanowej - 
bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'a nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, podbudowa klinująca gr. 5cm 
z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw 
łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej 
mechanicznie, 2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  - utwardzonej w rejonie stołu do 
tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem 
(Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej 1:4- 10cm 3) Zakup Kosza do 
koszykówki- kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do 



 

   
 

 

 

obręczy i wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy. 4) Zakup Stołu do tenisa- 
betonowy stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do postawienia na utwardzonym gruncie. 
Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. 5) Zakup Piłkochwytu- wysokości h=4m i 
szerokości 13m. Słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 80x80mm, 
montowane w zabetonowanych tulejach. 6) Zakup Ławki (2 sztuki)- projektuje się wolno stojące 
ławki 50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień wewnętrzny= 700cm.  7) Wykonanie 
nasadzenia zieleni 
 
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
3) CZĘŚĆ III. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Uścikowo na terenie działki nr 371/3, obręb 301601_5.0035 Uścikowo, 
jednostka ewidencyjna Oborniki. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Uścikowo na terenie działki nr 371/3, obręb 301601_5.0035 Uścikowo, 
jednostka ewidencyjna Oborniki”, wykonane zostanie boiska do mini streetballa z piłkochwytem 
i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej 
architektury. Operacja będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie 
Obornickim, Gminie Oborniki, miejscowości Uścikowo, na działce o nr ewid. 371/3, obręb 
ewidencyjny Uścikowo, Gmina Oborniki. W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie 
nawierzchni poliureatanowej - bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'a 
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym 
ET gr. 30mm, podbudowa klinująca gr. 5cm z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, 
podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa 
odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej mechanicznie, 2) Wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej  - utwardzonej w rejonie stołu do tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” 
bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie 
wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie 
nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o wymiarach 50x50 gr. 8cm, na 
podsypce cementowo piaskowej 1:4- 10cm 3) Zakup Kosza do koszykówki- kosz z tablicą 
kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do obręczy i wysięgu 1,65m. 
Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy. 4) Zakup Stołu do tenisa- betonowy stół do tenisa 
stołowego z siatką metalową, do postawienia na utwardzonym gruncie. Rozmiar blatu- 
152x274cm, wysokość- 76cm. 5) Zakup Piłkochwytu- wysokości h=4m i szerokości 13m. Słupy 



 

   
 

 

 

stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 80x80mm, montowane w 
zabetonowanych tulejach. 6) Zakup Ławki (2 sztuki)- projektuje się wolno stojące ławki 
50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień wewnętrzny= 700cm. 7) Wykonanie 
nasadzenia zieleni;  8) Oświetlenie solarne - 1szt. słup ze stali ocynkowanej o całkowitej długości 
do 6,65m, całkowita wysokość lampy od poziomu gruntu do 5,50m, maksymalna wysokość 
źródła światła od poziomu terenu do 5,40m, źródło światła led o mocy oprawy ok.40W, 
sprawność oprawy min. 195lm/W, barwa światła- 4000K światło białe neutralne, autonomiczny 
czas świecenia min. 50h. 
 
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
 
4) CZĘŚĆ IV. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Rogoźn ona terenie działki nr 1546/6, obręb 0001 Rogoźno, jednostka 
ewidencyjna Rogoźno. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Rogoźno na terenie działki nr 1546/6, obręb 0001 Rogoźno, jednostka 
ewidencyjna Rogoźno”, wykonane zostanie boisko do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 
Operacja będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Obornickim, Gminie 
Rogoźno, miejscowości Rogoźno, na działce o nr ewid. 1546/6, obręb ewidencyjny Rogoźno, 
Gmina Rogoźno. W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie nawierzchni poliureatanowej - 
bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'a nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, podbudowa klinująca gr. 5cm 
z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw 
łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej 
mechanicznie, 2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  - utwardzonej w rejonie stołu do 
tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem 
(Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej 1:4- 10cm 3) Zakup Kosza do 
koszykówki- kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do 
obręczy i wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy. 4) Zakup Stołu do tenisa- 
betonowy stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do postawienia na utwardzonym gruncie. 
Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. 5) Zakup Piłkochwytu- wysokości h=4m i 



 

   
 

 

 

szerokości 13m. Słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 80x80mm, 
montowane w zabetonowanych tulejach. 6) Zakup Ławki (2 sztuki)- projektuje się wolno stojące 
ławki 50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień wewnętrzny= 700cm. 7) Wykonanie 
nasadzenia zieleni.   
 
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
 
5) CZĘŚĆ V. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna 
Wyrzysk. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna 
Wyrzysk”, wykonane zostanie boiskp do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. Operacja 
będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Pliskim, Gminie Wyrzysk, 
miejscowości Wyrzysk, na działce o nr ewid. 383, obręb ewidencyjny Wyrzysk, Gmina Wyrzysk. 
W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie nawierzchni poliureatanowej - bezpiecznej 
sportowej w rejonie boiska do streetball'a nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM o 
grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, podbudowa klinująca gr. 5cm z 
kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw łamanych 
o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej mechanicznie, 2) 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  - utwardzonej w rejonie stołu do tenisa z kostki 
brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1:4- 
5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa)- 
15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o wymiarach 
50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej 1:4- 10cm 3) Zakup Kosza do koszykówki- 
kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do obręczy i 
wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy. 4) Zakup Stołu do tenisa- betonowy 
stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do postawienia na utwardzonym gruncie. Rozmiar 
blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. 5) Zakup Piłkochwytu- wysokości h=4m i szerokości 13m. 
Słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 80x80mm, montowane w 
zabetonowanych tulejach. 6) Zakup Ławki (2 sztuki)- projektuje się wolno stojące ławki 
50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień wewnętrzny= 700cm. 7) Wykonanie 
nasadzenia zieleni.   



 

   
 

 

 

 
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
6) CZĘŚĆ VI. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Kiszkowo, na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka 
ewidencyjna Kiszkowo. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna 
Kiszkowo”, wykonane zostanie boisko do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. Operacja 
będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Gnieźnieńskim, Gminie 
Kiszkowo, miejscowości Kiszkowo, na działce o nr ewid. 225/25, obręb ewidencyjny Kiszkowo, 
Gmina Kiszkowo. W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie nawierzchni poliureatanowej - 
bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'a nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, podbudowa klinująca gr. 5cm 
z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw 
łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej 
mechanicznie, 2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  - utwardzonej w rejonie stołu do 
tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem 
(Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej 1:4- 10cm 3) Zakup Kosza do 
koszykówki- kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do 
obręczy i wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy. 4) Zakup Stołu do tenisa- 
betonowy stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do postawienia na utwardzonym gruncie. 
Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. 5) Zakup Piłkochwytu- wysokości h=4m i 
szerokości 13m. Słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 80x80mm, 
montowane w zabetonowanych tulejach. 6) Zakup Ławki (2 sztuki)- projektuje się wolno stojące 
ławki 50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień wewnętrzny= 700cm. 7) Wykonanie 
nasadzenia zieleni.   
 
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 



 

   
 

 

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
7) CZĘŚĆ VII. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Łukowo na terenie działki nr 165/1, obręb Łukowo, jednostka ewidencyjna 
Wągrowiec. 
 

W ramach operacji pn „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią 
wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury 
w miejscowości Łukowo na terenie działki nr 165/1, obręb Łukowo, jednostka ewidencyjna 
Wągrowiec”, wykonane zostanie boisko do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną 
do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. Operacja 
będzie realizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Wągrowieckim, Gminie 
Wągrowiec, miejscowości Łukowo, na działce o nr ewid. 165/1, obręb ewidencyjny Łukowo, 
Gmina Wągrowiec. W ramach operacji planuje się: 1) Wykonanie nawierzchni poliureatanowej 
- bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'a nawierzchnia syntetyczna 
poliuretanowa EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, podbudowa 
klinująca gr. 5cm z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm 
z kruszyw łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej 
mechanicznie., 2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  - utwardzonej w rejonie stołu do 
tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem 
(Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowopiaskowej 1:4- 10cm.3) Zakup Kosza do 
koszykówki- kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do 
obręczy i wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy, obramowanej profilem 
stalowym wraz z kasetą antykradzieżową, umożliwiającą montaż na statywie. Statyw kosza 
wykonany z rury 133x4cm, obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. 4) Zakup 
Stołu do tenisa- betonowy stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do postawienia na 
utwardzonym gruncie. Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. Blat stołu wykonany z 
wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany; 5) Zakup 
Piłkochwytu- wysokości h=4m i szerokości 26m. Słupy stalowe, ocynkowane, malowane 
proszkowo, o przekroju 80x80mm, montowane w zabetonowanych tulejach. Siatka piłkochwytu 
bezwęzłowa 8x8cm, gr.=5mm, polipropylenowa w kolorze zielonym. 6) Zakup Ławki (2 sztuki)- 
projektuje się wolno stojące ławki 50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień 
wewnętrzny= 700cm. 7) Wykonanie nasadzenia zieleni.  Wszystkie zaplanowane roboty zostaną 
zrealizowane zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do zgłoszenia do robót 
budowlanych 
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są 
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 
 



 

   
 

 

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji Zamawiający wskazał 
na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie 
przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyjaśnia, że ewentualne określenie materiałów 
i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. W takim przypadku dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
 
IV. Miejsce realizacji: 

 
1) CZĘŚĆ I. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 

w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6,obręb 0015 Potrzanowo, jednostka 
ewidencyjna Skoki. 

2) CZĘŚĆ II. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka 
ewidencyjna Szamocin. 

3) CZĘŚĆ III. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Uścikowo na terenie działki nr 371/3, obręb 301601_5.0035 Uścikowo, 
jednostka ewidencyjna Oborniki. 

4) CZĘŚĆ IV. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Rogoźnona terenie działki nr 1546/6, obręb 0001 Rogoźno, jednostka 
ewidencyjna Rogoźno. 

5) CZĘŚĆ V. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna 
Wyrzysk 

6) CZĘŚĆ VI. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Kiszkowo, na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka 
ewidencyjna Kiszkowo 

7) CZĘŚĆ VII. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry 
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w 
miejscowości Łukowo na terenie działki nr 165/1, obręb Łukowo, jednostka ewidencyjna 
Wągrowiec. 
 

V. Termin wykonania zamówienia:  
 

1) CZĘŚĆ I. – 15.11.2019 
2) CZĘŚĆ II. – 15.11.2019 
3) CZĘŚĆ III. – 15.11.2019 
4) CZĘŚĆ IV. – 15.11.2019 
5) CZĘŚĆ V. – 15.11.2019 
6) CZĘŚĆ VI. – 15.11.2019 
7) CZĘŚĆ VII. – 15.11.2019 



 

   
 

 

 

 
VI. Wynagrodzenie wykonawcy: 

 
Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe.   
Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). 
Cena obejmować powinna wszystkie elementy kompletnego przedmiotu zamówienia 
określonego w niniejszym zapytaniu.  
Cena powinna zawierać oddzielnie wszystkie elementy składowe, tj. 
1) cena netto, 
2)podatek Vat zgodnie z zasadami jego naliczania oraz obowiązującymi przepisami 
obowiązującymi na dzień składania ofert, 
3) cena brutto, stanowiącą cenę ostateczną. 
 

VII. Termin związania z ofertą: 
 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

VIII. Płatność za wykonany zakres prac: 
 
1) Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe.  
2) Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru dla każdej z części.  
3) Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po odbiorze 
wykonanych robót, potwierdzonym protokołem podpisanym  przez każdą ze stron.  

4) Przewiduje się wystawienie po 1 fakturze dla każdej z części po zakończeniu 
realizacji zadania i jego odbiorze, potwierdzonym protokołem, podpisanym przez 
każdą ze stron. 

 
 

IX. Termin i miejsce składania ofert:  
 
1) Wykonawca dostarczy ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na 

Zamawiającego i oznaczonym: 

Oferta : z dopiskiem: „Oferta: Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i 

częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami 

małej architektury”  

z dopiskiem: Część …. (w zależności której części dotyczy) 

Nie otwierać przed 03.07.2019 r. godz. 9.15. 

Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres. 

2) Ofertę należy złożyć do dnia 03.07.2019 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, 

tj. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62 – 100 

Wągrowiec osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego 

w terminie wskazanym w tym punkcie. 



 

   
 

 

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2019 r. o godz.9.15, w siedzibie Zamawiającego, 

tj. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62 – 100 

Wągrowiec. 

4) Podczas otwarcia ofert mogą być obecni Wykonawcy. 

5) Oferty złożone do Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom. 

6)  Adres e:mail, na który należy wysłać oferty: 

Nie dotyczy. 

7) Za ostateczny termin dostarczenia ofert uważa się dzień i godzinę wpływu do biura 

Stowarzyszenia, które zostaną odnotowane na złożonej kopercie z ofertą. 

8) Termin składania ofert uważa się za spełniony, jeżeli oferta wpłynie do siedziby 

Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 2) niniejszego rozdziału. 

 
X. Warunki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym, w szczególności w 

przypadkach, gdy oferta zostanie złożona po terminie, lub zostanie złożona przez Wykonawcę 

podlegającego wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz z 

powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, bądź jeśli oferta jest 

niezgodna z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym, albo w 

przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, lub gdy oferta nie 

została podpisana. 

 
XI. Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:  

1) Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest: brak powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, w celu uniknięcia konfliktu interesów. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub 
osobami wykonującymi w jego imieniu 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:  

Zamawiający nie określa wymogów co do uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności do realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z 
realizacją zamówienia.  
 
3) Wiedza i doświadczenie:  
 
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże i udokumentuje, że nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: 2 zamówienia polegające na 
wykonywaniu robót odpowiadających charakterowi robót objętych przedmiotem 
zamówienia, tj. budowa nawierzchni sportowych poliuretanowych i nawierzchni 
utwardzonych z kostki brukowej o wartości netto nie niższej niż 50 000 zł dla każdej 
części zamówienia, dla której Wykonawca składa ofertę. 
W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie 
obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla 
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w 
tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z 
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).  
 
4) Potencjał techniczny:  
 
Zamawiający nie określa wymogów co do potencjału technicznego niezbędnego do realizacji 
niniejszego zamówienia.  
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym do realizacji 
zamówienia.  
 
5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami 
budowlanymi – zapewniającą nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy 
posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. 
konstrukcyjno-budowlanej.  
 
6) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
 
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł, dla każdej 
z części.  
W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający 
przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty 
wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie będzie 
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 
wszczęciem postępowania).  



 

   
 

 

 

 
 
7) Dodatkowe warunki  
 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:  

a) każdy z osobna posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności zawodowej, jeżeli odrębne przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania;  

b) wspólnie muszą wykazać, że spełnią warunki, dysponowania odpowiednimi 
zdolnościami technicznymi lub zawodowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia i 
posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową;  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  

 
7) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dostarczonych 
dokumentów, poprzez stwierdzenie:  
 
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA  
 
XII. Warunki zmiany umowy:  
 
1. Zmiany terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienie takich 
warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu robót lub uniemożliwiają 
realizację robót zgodnie z wymaganą technologią, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku 
przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru.  
2. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności udzielenia 
zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na 
wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych).  
3. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej rozumianej 
jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, 



 

   
 

 

 

rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji 
publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich 
pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.  
4. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wstrzymania przez 
Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z 
powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie lub konieczności prowadzenia prac 
archeologicznych na budowie.  
5. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.  
6. Zmiana kierownika robót i inspektora nadzoru – pod warunkiem złożenia pisemnego 
zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do umowy).  
7. Zmiana kwoty umownej: a. aneksem do umowy – w przypadku urzędowej zmiany podatku 
VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 
zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto 
wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o różnicę w podatku VAT między stawką 
obowiązującą w dniu składania ofert a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy 
wyłącznie części Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.  
8. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych zostaną one 
wykonane wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, skalkulowanych wg 
czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty, a w 
przypadku ich braku wg cen rynkowych, nie większych niż publikowane przez wydawnictwo 
ORGBUD-SERWIS z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia. Czynniki produkcji do 
wyliczenia cen jednostkowych w w/w przypadku nie mogą przekraczać maksymalnych ich 
wielkości publikowanych przez wydawnictwo ORGBUD – SERWIS z kwartału poprzedzającego 
okres rozliczenia.  
9. Wykonanie w/w robót zamiennych i dodatkowych, musi być poprzedzone sporządzeniem 
protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
ustawy Prawo budowlane.  
10. Wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu realizacji robót budowlanych oraz 
wykonania robót zamiennych, Zamawiający warunkuje od wyrażenia zgody przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - w związku z otrzymanymi 
dofinansowaniami.  
 
XIII. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  
1. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są 
załączyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) następujące 
dokumenty:  
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2A 
do zapytania ofertowego), 
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, w celu potwierdzenia, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2B do zapytania ofertowego),  
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. - (załącznik nr 2A i 2B do 
zapytania ofertowego).  
Uwaga:  



 

   
 

 

 

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich postaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej (załącznik nr 2A i 2 B do zapytania 
ofertowego).  
2. Ponadto do oferty należy załączyć :  
1) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego 
przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą 
dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich 
dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub 
poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t. j. ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres 
internetowy, na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez 
wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je 
samodzielnie.  
W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty 
w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.  
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego (o ile dotyczy).  
Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty 
pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni w sposób wyraźny 
oznaczyć podmioty (nazwa i adres) wspólnie ubiegające się o zamówienie.  
 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 
poinformowany odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących 
dokumentów:  
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  



 

   
 

 

 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty – na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego  
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego,  
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.  
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem 2A.  
 
XIV. Zamówienia uzupełniające  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o 10% wartości 
zamówienia podstawowego. Zakres tych robót oraz warunki na jakich zostaną one udzielone:  
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu 
podstawowym, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  
2) wielkość zamówienia: do 10% wartości zamówienia podstawowego,  
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w 
umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po 
uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że 
uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia 
podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie 
warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.  
 
 
XV. Ocena oferty  
 
Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium.   



 

   
 

 

 

 
 Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający 

wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu 

poprzez nie złożenie wymaganych oświadczeń potwierdzających spełnienie danych warunków 

lub gdy dokumenty zostaną złożone po terminie określonym jako termin ostateczny złożenia 

ofert bądź jeśli z dokumentów złożonych przez podmiot wynikać będzie fakt istnienia podstaw 

do wykluczenia z postępowania 

 

Ważne: 

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria, możliwe do zdobycia 100 pkt) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymogom określonym w ustawie i niniejszej dokumentacji oraz uzyskała najwyższą 

ilość punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów o wyborze zdecyduję najniższa cena, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez  Zamawiającego ofert dodatkowych. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:  
I. Cena wykonania zamówienia - 60%  
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.  
Sposób oceny ofert:  
Cena najniższa  
--------------------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną  
Cena badana  
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc ‘  
II. Okres Gwarancji – 40%  
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.  
Sposób oceny ofert:  
 
Okres gwarancji  
badanej oferty  
----------------------------------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną  
Najdłuższy okres gwarancji  
spośród ocenianych ofert  
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.  
Ważne:  
1. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane musi być wyrażony w pełnych miesiącach.  
2. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.  
3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy.  
4. Okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń.  
5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje 
się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 m-cy i taki termin 
zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.  



 

   
 

 

 

6. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w 
kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy. Z kolei w umowie z 
Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy.  
7. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.  
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów 
wyliczoną w następujący sposób: Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość 
punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej 
ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.  
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, wówczas Zamawiający 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  
2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz 
inne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców i zamieści informacje o wyborze na stronie internetowej.  
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w 
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t. j.);  
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty, jest niższa o co najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 1.  
 
XVI. Wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów:  
a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie 
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,  



 

   
 

 

 

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub 
kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i 
obiektywne.  
2. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263 i 1669), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 



 

   
 

 

 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 
r. poz. 703 i 1277);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochro-nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 
1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
XVII. Dodatkowe informacje  
1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia:  
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j. t. ze zm.);  
3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 j. t. ze. 
zm.);  
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);  
5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. Nr 120, poz. 1126);  
6) przepisy i wytyczne branżowe.  
2. Zasady wykonania robót budowlanych:  
1) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: załączoną dokumentacją projektową, przez 
którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć dokumentację techniczną, przedmiary robót, 
informacje dotyczące BIOZ, specyfikacje techniczne oraz wytyczne określone w zapytaniu 
ofertowym, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP;  
2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą, jeżeli 
w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej,  
3) do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających 
właściwościom materiałów przyjętych i określonych w dokumentacji projektowej,  
4) jeśli w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych, użyte zostały 
nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy je traktować, jako propozycje projektanta. 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – 
użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń 
zaproponowanych w projektach,  
5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości),  



 

   
 

 

 

6) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, 
a zwłaszcza:  
a) dokumenty potwierdzające jakość podstawowych materiałów i urządzeń użytych do 
wykonania przedmiotu zamówienia,  
b) instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w języku polskim),  
c) protokoły z badania materiałów i instalacji,  
d) warunki gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,  
e) dokumentację geodezyjną powykonawczą,  
f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące 
się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,  
g) jeżeli zajdzie konieczność Wykonawca przygotuje dokumenty niezbędne Zamawiającemu do 
rozliczania zamówienia w związku z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.  
7) Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi 
przepisami, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wykonaną przez uprawnioną osobę, 
Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do 
czasu ich wbudowania,  
8) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów 
odpadowych i pochodzących z rozbiórki, o ile dotyczy,  
9) wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach.  
3. Podwykonawstwo.  
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane.  
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  
4) Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  
5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
6) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zasady stosuje się również do dalszych 
podwykonawców.  
7) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis stosuje się również do 
dalszych podwykonawców.  
8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  



 

   
 

 

 

9) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub 
usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu znajdują się w § 7 Projektu 
Umowy (Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego). 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty:  

Oferta powinna zawierać:  
 

1) Pełną nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy, pieczęć firmową lub powinna 
być sporządzona na papierze firmowym.  

2) Datę sporządzenia.  
3) Opis nawiązujący do minimum wszystkich parametrów uwzględnionych w 

zapytaniu ofertowym.  
4) Informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w szczególności o 

braku powiązań z Zamawiającym (OŚWIADCZENIE).  
5) Wartość oferty netto, podatek Vat, oferta brutto (w tym oddzielnie dla każdej 

części oferty).  
6) Długość gwarancji. 
7) Doświadczenie Wykonawcy w realizacji tego typu projektów. 
8) Warunki płatności.  
9) Termin ważności oferty.  

 
➢ Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową lub w inny sposób identyfikowalna co 

do osoby Wykonawcy, a także powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
uprawnioną do występowania w jego imieniu.  

➢ W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i 
nazwiska osoby występującej w imieniu Wykonawcy (sporządzającej ofertę).  

➢ Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. 
➢  Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
➢ Akceptowane jest podanie jednej ceny realizacji projektu (jednej ceny brutto oraz jednej 

ceny netto).  
➢ Oferta powinna zostać złożona na dołączonym Formularzu ofertowym, z podpisanym 

oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, oraz z podpisem pod Klauzulą informacyjną RODO. 

 
XIX. Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

➢ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania, odwołania lub 

unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, a także 

zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

➢ W przypadku zmiany warunków zapytania, odwołania lub unieważnienia 

postępowania oraz zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz 

umieści odpowiednią informację w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 



 

   
 

 

 

➢  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w 

przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem 

ofertowym.  

➢ Dopuszcza się wykonanie robót przez podwykonawcę. 

➢ W przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w walucie innej 

niż PLN, Wykonawca  dokona przeliczenia ceny przedmiotu zamówienia na PLN 

według kursu sprzedaży NBP z dnia sporządzenia oferty. W przypadku 

niepublikowania przez NBP kursu sprzedaży dla danej waluty przeliczenie nastąpi po 

kursie średnim NBP z dnia sporządzenia oferty.  

➢ Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić 

Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert.  

➢ Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty do momentu upływu 

terminu na składanie ofert poprzez złożenie nowej oferty. Na kopercie lub w treści 

maila należy wówczas jednoznacznie wskazać, że dotyczy zmiany oferty.  

➢ Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert w określonym terminie. 

➢ Zamawiający dokonuje poprawy w złożonych ofertach oczywistych pomyłek 

pisarskich, rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej 

dokonanych poprawek) i innych niepowodujących istotnych zmian treści oferty, 

zawiadamiając o tym oferenta. 

➢  Jeżeli zmiany w zamówieniu będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, cały 

ostateczny termin złożenia ofert wydłuży się o kolejne 10 dni roboczych. Informacja o 

dokonanych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej na której 

zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym 

http://7ryb.pl/  

➢ Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty ani 

żadne odszkodowanie w związku ze zmianą warunków zapytania, z odwołaniem lub 

unieważnieniem postępowania albo zakończeniem postępowania bez dokonania 

wyboru oferenta.  

➢ Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zawartej w protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

➢ W przypadku, gdy wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca 

odstąpi od zawarcia umowy, podpisanie umowy zostanie zaproponowane 

podmiotowi, który zgodnie z przyznaną punktacją złożył następną w kolejności ofertę.   

➢ O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Oferentów/Wykonawców droga e-mailową i listownie jednak nie szybciej niż w dniu 

wyboru oferty najkorzystniejszej.  

➢ Do udziału w postepowaniu dopuszczane są osoby fizyczne oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

➢ Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta pisemnie. 

 

 

http://7ryb.pl/


 

   
 

 

 

 

XX. Kontakt z Zamawiającym:  

1) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą po zakończeniu 

postępowania ofertowego.  

2) Informację w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz.                          

7:30-15:30 pod nr tel. 67 254 74 41 lub 506 256 186. 

3) Osoby do kontaktu: Natalia Elmann, Paulina Łukaszczyk, Dorota Knopczyńska 

4) Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom 

biorącym udział w postepowaniu oraz umieszczona na stronie www 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


