
L}rząd Gmirry Bar-tniczka

u1. Brodnicka B

87 -32I Bartniczka

WTŚR.271.2 .26.2OlB

Bartniczka, dnia 05. 1 0.20 1 Br.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Bartniczka zaprasza do złoźenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego,

pn.: "Budowa ogótnodostępnych siłowni zewnętrznych w Gutowie, ł-as2ę,gyig, Nowych
Świercrynach i Radoszkach",

reaiizowanego na podstawie art. 4 ust. B ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z2017 poz.1579) :

I. Zarnavńający - Gmina Barnricz.ka uL Brcdnicka 8, g7 -3zlBaflniczka"

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz urządzen siłowni zewnętrznych
w niejscowościach:

1) Gutowo dz. nr 90/2

Zarnówienie obejmuje dostawę i montaz niżejwymienionego nowego sprzętu:

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
o/o

cena

brutto

cena
brutto x ilość

1 Wyciąg krzesełkowy szt. 1

2. prasa nożna i wioślarz SZt. i
J. Biegacz i orbitrek §ZL. 1

4. surfer i twister SZt. 1

5. Latarnia solarna uliczna SZt. 1

RAZEM

2) Łaszewo dz. nr 144

Zamówienie obejmuje dostawę i montaz niżejwymienionego nowego sprzętu:

Lp, Opis urządzenia j.m, ilość cena

netto'
VAT

o/o

cena

brutto

cena
brutto x ilość

1 Wyciąg krzesełkowy SZt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZt. 1

3. Biegacz i orbitrek SZt. 1

4. surfer i twister SZt, 1

5. Latarnia solarna uliczna SZt. 1

RAZEM



Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
oh

cena

brutto

cena
brutto x ilość

1. Wyciąg krzesełkowy SZt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZt. 1

J. Biegacz i orbitrek SZt. 1

4. surfer i twister SZt. 1

5. Latarnia solarna uliczna SZt. 1

RAZEM

3) Nowe Świerczyny dz. nr 321

Zamówienie obejmuje dostawę i montaz nizejwymienionego nowego sprzętu:

4) Radoszki dz. nr 32Bl1

Zamówienie obejmuje dostawę i montaz niżej wymienionego nowego sprzętu:

Cena łączna za cztery komplety

Zestawylurządzenia siłowni powinny posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające do

użytku publicznego z obciązalnością do min 120 kg wagi ciała osoby ćwiczącej. Na pylonie

każdego urządzenia powinna znajdowaĆ się instrukcja korzystanta z urządzenia.

'lermin realizacji zamówienia * 11 grudnia 2018r.

Cena (cena brutto. tj. z podatkiem VAT) jest jedynvm kr-r,terium oceny ofert.

3. Cenę nalezy obliczyc na podstawie niniejszego zapyania. Cena powinna zawieraĆ koszty

robocizny, materiałow, lrządzeńi sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

4. Wlmagrodzenie oferowane przezZama-wlającego jest wlmagrodzeniem ryczahowym.

Wlpłata wlmagrodzenia w forrnie bezgotówkowej nastąpi w tenTlinie nie krótsą,rn niz 14.dni i nie

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
ol0

cena

brutto

cena
bnrtto x ilość

1. Wyciąg krzesełkowy SZt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZŁ. 1

J. Biegacz i orbitrek Szt.
-l

+. surFer i twister ę7t 1

5, Latarnia solarna uliczna SZt. 1

RAZEM

Lp. Lokalizacja j.m. ilość cena netto VAT
o/o

cena brutto

i Gutowo SZt. 1

2. Łaszewo SZt. 1

J, Nowe Swierczyny SZt. 1

4. Radoszki SZt. 1

RAZEM



dfuzsą.mr niż 30 dni, po protokolam;.rn bezusterkowl.m odbiorze przedmiotu zamówienia.

5. Sposob przygotowania oferty.

Wymaga się aby złożona oferta stanowiła sumę cen wszystkich urządzeń. Oferty częściowe nie
będą rozpatrywane.

.Ofenę należy sporządzic wg wzonr oferty, załączonego do niniejszego zapytania, Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim. Oferta winna być podpisar,apTzez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyc można osobiście u zamawiającego pok. nr 3, przesłać pocztą na adres: IJrząd Gminy
Bartniczka, u1. Brodnicka 8, 87-32l Bartniczka 1ub pocztą elektroniczną na adres

p!zela{c.i@ugbartniczka,pl albo faksem pod nr 56 493 6832.

6. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Piotr Ruciński , tel. 56 493 68 13, e-mail:
p iot rtou pha rrll i cz ka. o1

7. Miejsce i ternin złożenta oferty.

Of'ertę złożyc należy do dnia 15 pździernika 2018r. do godz. 14.00.

8. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonlłn w zapltaniu ofertowym, zamawiający
niezwłoczni e zwT aca oferentom.

9. Warrinki wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo
z zamawialącym.Przez powiązania kapitałowe 1ub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającl.m lub osobami upoważnion)..rni do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującl.rni w imieniu zamamającego czynności z.v/tązane z przy1olowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegającew szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspóInik społki cy.wilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 100/o uciziałów 1ub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego Iub zarządzaiącego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym 1ub fakrycznl.m, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

10. Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawialącemu kary umowne;

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn ieżących po stronie

wykonawcy w wysokośct l0o/ołącznej wartości zamówienia.

b) w przypadku niedotrzymania terminów reaiizacji w wysokośct 0,5o/o wartości zamówienia
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem realizacji
zamówienia a faktycznym dniem realizacji,

Kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru Zamawiający moze potrącić z faktury
końcowej, wystawione j przez Wykonawcę.

11. Wykonawca, opIócz gwarancji przewidzianych na poszczególne urządzenia i sprzęt przez

producentów, udziela 24 miesięcznej rękojmi na produkty objęte niniejszą umową.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty protokolarnego

bezusterkowego odbionr ostatecznego przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek

przystąpienia do wykonania czynności gwarancyjnych w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wad



przez Zamawiającego. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą: poczty elektronicznej lub
pisem n ie.

|eżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania prac gwarancyjnych w ww. terminie, Zamawiający

moze zleciĆ wykonanie prac gwarancyjnych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
72. 'W dniu odbior"u przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przekazać
zamawiającemu instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu oraz właściwe certyfikaty
i deklaracje.

13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferEy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

14. O wyborze najkorzystniejszej ofefty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych

wykonawców, do których zostało skierowane zapy,tanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie

internetowej.

Bartniczka, 05 października 20 18r.

Załącznlki:

1) wzór oferty.



Wzór oferty

data

nazwa i siedziba wykonawcy (miejscowość)

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka B

87-32l Bartniczka

oFERTA

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego na

wykonanie zadania, pn,: "Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Gutowie, ł.aszewie,

Nowych Świe.c"ynach i Radoszkach" realizowanego na podstawie art. 4 ust. B ustawy z drria 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz,U. z2017 poz,1579) :

1. Oferuję/my wykonanie zarnówienia za następującą cenę (łęc,znie za cztery komplety):

- Cena oferty łączna (za cztery komplety) netto .

(słownie:

Cena łączna (za cztery komplety) brutto (tj, z podatkiem VAT).
(słownie:

2. Przyjmuję/^y do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

3. Zamówienie zrealizujęljemy do dnia 11 grudnia 2018r.

4. Poszczególne urządzenia i sprzęt dostarczamy za cenę;

1) Gutowo dz. nr 90/2

Zamówienie obejmuje dostawę i montaz niżej wymienionego nowego sprzętu:

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
%

cena

brutto

cena
brutto x ilość

1 Wyciąg krzesełkowy Szt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZt. 1

3. Biegacz i orbitrek SZt. 1

4. surfer i twister SZt. 1

5, Latarnia solarna uliczna SZt. 1

RAZEM
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2) Łaszewo dz. nr l44
Zamówienie obejmuje dostawę i montaz niżej wymienionego nowego sprzętu:

3) Nowe Świerczyny dz. nr 321

Zamówienie obejmuje dostawę i montaz niżej wymienionego nowego sprzętu:

4) Radoszki dz. nr 32Bl1

Zamówienie obejmuje dostawę i montaz niżej wymienionego nowego sprzętu:

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
o/o

cena

brutto

cena
brutto x ilość

1 Wyciąg krzesełkowy SZt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZt. 1

J. Biegacz i orbitrek SZt. 1

4. surfer i twister SZt. 1

5. Latarnia solarna uliczna SZŁ. 1

RAZEM

tp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
o/o

cena

brutto

cena
brutto x i]ość

1 Wyciąg krzesełkowy szt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZt. 1

3. Biegacz i orbitrek SZt. 1

4. surf'er i twister SZt. 1

5. Latarnia solarna uliczna szt. 1

RAZEM

Lp. Opis urządzenia j.m. ilość cena

netto

VAT
%

cena

brutto

cena
brutto x i]ość

1 Wyeiąg krzesełkowy Szt. 1

2. prasa nozna i wioślarz SZt. 1

J. Biegacz i orbitrek SZt. 1

4. surfer i twister SZt. 1

5. Latarnia solarna uliczna szt. 1

RAZEM

Strona2 z3



cena łaczna za czLerv komoietv
l

Lp. Lokalizacja j.m. ilość cena netto VAT
o/o

cena brutto

1 Gutowo SZt. 1

2. Łaszewo SZt, 1

J. Nowe Świerczyny szt. 1

4. Radoszki SZt. 1

RAZEM

(data i podpis upoważnionej osoby)
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