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RIOŚ.042.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienia
poniżej kwoty 130.000 zł. (podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

   II.      ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, NIP: 9970134237

   III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Doposażenie boiska piłkarskiego w Walichnowach – dostawa
i montaż  przegrody /ogrodzenia

Przegroda  odgradzająca  strefę  kibica  od  murawy  boiska  piłkarskiego  w  formie  ogrodzenia
panelowego  2D  o  parametrach:   drut  6/5/6,  wysokość/długość  panelu:  103/250cm,  słupek
6x6x200cm, furtka 100x98cm (2szt), ze słupkami 8x8x200cm, brama 100x300cm dwuskrzydłowa,
rozwieralna, z słupkami 10x10x200cm, kolor grafit. 
Łączna długość kompletnego ogrodzenia, z obejmami/uchwytami z bramą i furtkami – 115m.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
OFERTY

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
      a) zaoferuje produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nowe, nieużywane;
      b) dostarczy i zamontuje ogrodzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
      c) wraz z dostawą przekaże karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt. 
      2. Zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawa i montaż) nie dłuższy niż 20 dni od dnia
          udzielenia zamówienia.
      3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. KRYTERIA WYBORU OFERT 

    Kryterium wyboru ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu jest cena brutto oferty
    obejmująca wszystkie elementy zamówienia. 



VI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: do dnia 9 sierpień 2022 r. do godziny 1500.
           2.  Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszała Józefa Piłsudskiego 1,

98-420 Sokolniki.
           3. Forma składania ofert: osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
               zamowienia@sokolniki.pl
           4. Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca  określa  cenę  oferty  netto  oraz  brutto  za  wykonanie  całego  przedmiotu
zamówienia.

         2.  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena
                musi być podana w złotych polskich.
         3.  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto. Cena podana
                w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
                zamówienia. 
         4. Cena oferty złożonej przez przedsiębiorcę musi zawierać podatek od towarów i usług VAT,
                naliczy zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia oferty przepisami.
         5. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą obejmować
             wszystkie elementy zamówienia (dostawę i montaż).
         6. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem
              zamówienia.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

         1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru
            wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego  
            etapie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne
            roszczenie.
         2. Kontakt do zamawiającego: Rafał Barszczewski, tel. 533 365 865, e-mail: rif@sokolniki.pl

Rafał Barszczewski
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy w Sokolnikach

mailto:ug@sokolniki.pl



