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Leszno, dnia 05 sierpnia 2019 r. 

IZF.271.2.13.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA LESZNO 

adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP: 118-17-89-539, 

reprezentowana przez Wójta Gminy - Pana Grzegorza Banaszkiewicza,  

nr tel. 22 725 80 05, fax 22 725 85 52, działając na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno Nr 

63/2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień w Urzędzie 

Gminy Leszno o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto 

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty”  

(ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów)  
     

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowy Otwartych Stref Aktywności: 

wariant podstawowy - 2 obiekty” (ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów)”. 

Zakres robót obejmuje budowę siłowni plenerowych wraz ze strefami relaksu w ramach budowy 

Otwartych Stref Aktywności.  

2.2 Zadanie dofinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2.3 Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części: 

1) Część  1 pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Lesznie” – Zgodnie ze zgłoszeniami 

robót niewymagających pozwolenia na budowę nr AB.6743.63.2018.AP z dnia 08.02.2018 

r. oraz nr AB.6743.72.2019.JE z 15.02.2019 r.. 

2) Część  2 pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Czarnowie” - Zgodnie ze 

zgłoszeniami robót niewymagających pozwolenia na budowę nr AB.6743.61.2018.AP z 

dnia 08.02.2018 r. oraz nr AB.6743.71.2019.JE z 15.02.2019 r.. 

2.3.1 W ramach Części 1 pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Lesznie” zostanie 

wykonany następujący zakres: 

1) przebudowa ogrodzenia, 

2) zagospodarowanie zieleni, nasadzenia drzew, 

3) siłownia zewnętrzna z następującymi urządzeniami: rower+ jeździec, biegacz+ 

orbitrek, prasa nożna+ wioślarz, surfer+ twister, drabinka+ podciąg nóg, wyciąg+ 

krzesło, tablica informacyjna, 

4) strefa relaksu w skład, której wchodzą: stolik do gry w szachy/ warcaby, tablica do gry 

„kółko i krzyżyk”, 4 ławki parkowe z oparciem, stojak na rowery i kosz na śmieci. 
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2.3.2 W ramach Części 2 pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Czarnowie” zostanie 

wykonany następujący zakres: 

1) zagospodarowanie zieleni, nasadzenia drzew, 

2) siłownia zewnętrzna z następującymi urządzeniami: rower+ jeździec, masażer, prasa 

nożna+ wioślarz, surfer+ twister, drabinka+ podciąg nóg, wyciąg+ krzesło, tablica 

informacyjna, 

3) strefa relaksu w skład, której wchodzą: stolik do gry w szachy/ warcaby, tablica do gry 

„kółko i krzyżyk”, 4 ławki parkowe z oparciem, stojak na rowery i kosz na śmieci. 

2.4 Wykonawca powinien dobrać urządzenia o kolorystyce podobnej do kolorystyki urządzeń 

już zamontowanych na placu zabaw w Lesznie oraz przy świetlicy w Czarnowie. 

2.5 Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. 

2.6 Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do 

przedmiotu zamówienia. 

2.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną 

lub dwie Części. 

2.8 Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie kosztów materiałów zgodnych z 

dokumentacją budowlaną, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót. 

2.9 Zamawiający dopuszcza rozwiązania „równoważne” opisywane w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej.  

2.10 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” opisywane przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

2.11 Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie urządzenia i materiały muszą posiadać nie gorsze 

parametry techniczne i jakościowe od opisanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i 

opisie przedmiotu zamówienia. 

2.12 W ramach wykonywania Części 1 Wykonawca w odpowiedni sposób zabezpieczy teren 

prowadzenia prac i w miarę możliwości nie będzie zamykał całego obszaru placu zabaw 

znajdującego się przy ulicy Fabrycznej w Lesznie.  

2.13 W ramach wykonywania Części 2 Wykonawca w odpowiedni sposób zabezpieczy teren 

prowadzenia prac i w miarę możliwości nie będzie ograniczał możliwości dojazdu/ dojścia do 

Świetlicy w Czarnowie.  

2.14 Urządzenia i elementy placu zabaw oraz siłowni należy montować zgodnie z normami PN-

EN 1176: 2009 i PN-EN 1177: 2009 dotyczącymi wyposażenia placów zabaw oraz stosowanych 

nawierzchni, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami i wytycznymi producenta. 

2.15 Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się z dokumentacją 

projektową. 

2.16 Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia istniejącego drzewostanu znajdującego 

się w rejonie prowadzonych prac budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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2.17 Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić bezpieczną organizację prac, 

2) stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, 

3) zagospodarować we własnym zakresie nadmiar gruntu/gruzu. Zagospodarowaniu należy 

poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie, 

Wykonawca również zabezpieczy sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu/gruzu,  

4) urządzić i utrzymać zaplecze budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów, np. 

wody, energii elektrycznej. 

2.18 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy odbioru robót w przypadku stwierdzenia 

wad i usterek niedających się usunąć w szybkim czasie lub braku możliwości korzystania z 

wybudowanych obiektów. 

2.19 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu 

wykonywanych robót. 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Termin realizacji dla każdej Części zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia                

11 października 2019r. 

W wyznaczonym terminie Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia oraz 

przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.  

 

4. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:  

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie pod nr tel. (022) 725-80-05 są: Pani Agnieszka 

Kołnierzak – w sprawach formalnych – wew. 108; Pani Katarzyna Fronczak - wew. 107 – w 

sprawach technicznych. 

  

5. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA: 

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 

2 zadania o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każde (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych) odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, tj. polegające na montażu 

zabawek na placu zabaw lub montażu zewnętrznego sprzętu fitness wraz z robotami 

wykończeniowymi i zagospodarowaniem terenu; 

 

6. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSI ZŁOŻYC WYKONAWCA W CELU 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

Wykaz robót wykonanych 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 zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź protokoły odbioru końcowego zadania 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane (załącznik nr 3). 
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7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium, oddzielnie dla każdej Części: 

Cena ofertowa - 100% 
 

8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2019 r., do godziny 12.00 za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres:  

akolnierzak@gminaleszno.pl lub zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl  

 

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz dołączyć do oferty: 

a) Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2), 

b) Wykaz robót wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie 

3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę 

posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (pełnomocnictwo należy dołączyć 

do oferty). 

 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1) Podstawą wystawienia faktury za wykonaną Część będzie bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego danej Części, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.  

2) Płatność faktur nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

11. DODATKOWE WYMAGANIA: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania na każdym 

etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.  

2) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, mailem, o wyniku zapytania ofertowego i 

wyborze oferty. 

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5) Po wyborze oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą wg. załączonego wzoru. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wykonawcy.  

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

3. Wykaz robót 

4. Wzór umowy.  

 

Sporządziła: Katarzyna Fronczak  

               

                                                                      Zatwierdził: 

Wójt Gminy Leszno 

       Grzegorz Banaszkiewicz 

 

 

mailto:akolnierzak@gminaleszno.pl
mailto:zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl
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IZF.271.2.13.2019  Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

                                                                                                Gmina Leszno 

                                                                                          Al. Wojska Polskiego 21 

                         05-084 Leszno 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: 

Zaprasza do złożenia oferty na: 

„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty”  

(ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów) 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu Wykonawcy………………………………………………………………....... 

Adres mailowy Wykonawcy ………………………………………………………………....... 

 

Wykonawca oferuje wykonanie zadania za kwotę: (wypełnić dla Części, na którą Wykonawca składa 

ofertę):  

1) Część I- „Budowa otwartej strefy aktywności w Lesznie”  

Kwota netto wynosi …………………..zł. 

Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi…………… zł; 

2) Część II- „Budowa otwartej strefy aktywności w Czarnowie” 

Kwota netto wynosi …………………..zł. 

Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi…………… zł; 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

1. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczanym przez Zamawiającego.   

 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2) 

2. Wykaz robót (Załącznik nr 3) 

3. …………………………………………… 

            

 

 

    ……………………… 

                   Podpis osoby upoważnionej  
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IZF.271.2.13.2019  Załącznik nr 2  

 
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 r.; dalej 

„RODO”): 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leszno; dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 21, 

05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail:  urzad@gminaleszno.pl; kontakt z Inspektorem Danych 

Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl, tel.: 572 449 455; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pn.: „Budowa Otwartych Stref 

Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty” (ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów)” 

prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów 

prawa; z zachowaniem zasad określonych w RODO i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji 

prawem chronionej; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej  

o przetwarzaniu danych osobowych:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

        / Podpis osoby upoważnionej /   
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IZF.271.2.13.2019 Załącznik Nr 3 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

WYKAZ ROBÓT 

Wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie co najmniej 2 zadań o wartości nie 

mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każde (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) odpowiadających zakresowi 

przedmiotu zamówienia, tj. polegających na montażu zabawek na placu zabaw lub montażu zewnętrznego 

sprzętu fitness wraz z robotami wykończeniowymi i zagospodarowaniem terenu; 

 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

Data 

rozpoczęcia 

prac 

Data 

zakończenia 

prac 

Wartość robót 

(brutto) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

Wraz z załączeniem dowodów określających, że te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź protokoły odbioru końcowego zadania wystawione przez podmiot, na 

rzecz, którego roboty były wykonywane  

 

 

    ……………………..……… 

                   Podpis osoby upoważnionej



 

 

 


