
Sawin, dnia 09.06.2021r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin

Adres ul. Kościelna 16, 22-107 Sawin

NIP 563-19-40-347

Tel/fax Tel. 82 567 30 12, fax. 82 545 97 14

e-mail rtgs.sawin@gmail.com

strona internetowa zamawiającego: www.sawin.pl

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania Budowa ogrodu zabaw w Sawinie ul. Kościelna 

16, 22-107 Sawin.

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz 

w Istotnych Postanowieniach Urnowy, stanowiących w załączniki do niniejszego zaproszenia.

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2021r.

3. Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za 

wykonanie zamówienia.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie Budowa ogrodu zabaw w Sawinie realizowane będzie na działce nr ew. 393 poło-

żonej w obrębie miejscowości Sawin.

Zakres planowanych do wykonania prac obejmował będzie:

 prace rozbiórkowe i roboty ziemne

 wymiana nawierzchni z płyt EPDM



 wykonanie ścieżki Bosych Stóp

 dostawa i montaż urządzeń placu zabaw: Konstrukcja drewniana, huśtawka, zestaw spraw-

nościowy, piaskownica integracyjna, bujak konik, bujak motor, tablica do rysowania, głuchy tele-

fon, kalejdoskop, ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw, 

domki z wikliny, tunel z żywej wikliny

 przeniesienie i przedłużenie ogrodzenia

 nasadzenia

Montaż urządzeń winien być zgodny z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta. 

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu od-

bioru przedmiotu zamówienia.

IV. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała .

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy — według załączonego wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz kalkulacji ceny — według załączonego 

wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

3. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO - według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 7 do niniejszego zaproszenia.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazy-

wania oświadczeń i dokumentów.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofer-

towego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących po-

stępowania jest p. Małgorzata Kiendrak nr tel. 82 545 97 06

VI. Miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, 

w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem: Budowa Ogrodu Zabaw w Sawinie 

ul. Kościelna 16, 22-107 Sawin .lub elektronicznie scan kompletnej oferty podpisany podpisem 

osobistym na adres rtgs.sawin@gmail.com.



2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 18.06.2021r. o godz.15.00

3. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: rtgs.sawin@gmail.com

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

2. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium: najniższa cena.

IX. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu

i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ustalenia koń-

cowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z Wykonawcą, który przedstawi najkorzyst-

niejszą ofertę.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu. 

Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach

organizacyjnych Zamawiającego. Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Istotne postanowienia umowy.

3. Formularz ofertowy.

4. Formularz kalkulacji ceny.

5. Lokalizacja placu zabaw.

6. Dokumentacja projektowa.
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