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Rejowiec Fabryczny, dn. 11.06.2021 r.  

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. 

„Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” 
 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu 

obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej na obszarze działania LGD PROMENADA S 12.   

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” 

współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego w ramach 

poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”. 

 

I. Dane podmiotu zamawiającego:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12  

ul. A. Mickiewicza 3 

22-170 Rejowiec Fabryczny 

tel. 82 5663 474 

e-mail: biuro@promenadas12.pl 

NIP: 5632348065 

 

II. Informacje ogólne  

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu wyboru wykonawcy zadania z zachowaniem zasady równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu 

współpracy pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” realizowanego w ramach  poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

3. Podmiot zamawiający, zwany dalej na potrzeby niniejszego postępowania „Zamawiającym” zastrzega sobie 

prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do dnia upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły 

mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane 

w zapytaniu zmiany niezwłocznie zostaną przekazane wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane 

zapytanie ofertowe i będą one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na 

której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.  

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w 

prowadzonym postępowaniu stosuje się zasady opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a 

także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.   

6. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze. 

7. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.promenadas12.pl. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w miejscowościach: 

Żółtańce (gm. Chełm), Rybie (gm. Rejowiec), Liszno (gm. Rejowiec Fabryczny), Sawin (gm. Sawin), Majdan 

Zahorodyński (gm. Siedliszcze), miasto Rejowiec Fabryczny.  

 

III. 1. Charakterystyka robót 

1. Obiekt nr 1 – budowa placu zabaw w Żółtańcach na działce nr 331/3 zgodnie z opisem technicznym projektu 

zagospodarowania działki. Plac zabaw będzie składał się z 12 urządzeń do zabawy opisanych w dokumentacji 

projektowej i tablicy regulaminowej. Urządzenia o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, teren strefy bezpiecznej 

wykonany z pisaku płukanego o gr. warstwy 30 cm.   

 

2. Obiekt nr 2 – budowa placu zabaw w Lisznie na działce nr 1645 zgodnie z opisem technicznym projektu 

zagospodarowania działki. Plac zabaw będzie składał się z 9 urządzeń do zabawy opisanych w dokumentacji 

projektowej,  ławo-stołów (3 szt.), ławek (2 szt.), kosza na śmieci, tablicy 

http://www.promenadas12.pl/
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regulaminowej. Urządzenia do zabawy o konstrukcji stalowej, ocynkowanej. Strefa bezpieczna wykonana z mat 

przerostowych, ogrodzenie placu zabaw panelowe przetłaczane lub proste, ocynkowane.  

 

3. Obiekt nr 3 – budowa miejsca piknikowego z grillem w miejscowości Rybie na działce nr 525 zgodnie z opisem 

technicznym projektu zagospodarowania działki. Obiekt będzie składał się z ławek półokrągłych (2 szt.), ławki 

z oparciem (1 szt.), ławo -stołów (2 szt.), kosza na śmieci (2 szt.), stojaków na rowery (4 szt.) oraz betonowego 

grilla. Pod stojakami na rowery i grillem nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nasadzenia – 50 szt. 

krzewów, pielęgnacja nasadzeń w okresie gwarancji ustalonym na jeden sezon wegetacyjny, montaż lamp 

hybrydowych – 2 szt.  

 

4. Obiekt nr 4 – budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Sawinie na działce nr 112/4 zgodnie z opisem 

technicznym projektu zagospodarowania działki. Obiekt będzie składał się z altan rekreacyjnych (2 szt.), grilla 

betonowego, palenisk ogniskowych (2 szt.), stojaków rowerowych (4 szt.), koszy na śmieci (3 szt.), ławek 

półokrągłych (10 szt.), ławo-stołów (8 szt.)., nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.  

 

5. Obiekt nr 5 – budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Majdanie Zahorodyńskim na działkach nr 216/5, 656 

zgodnie z opisem technicznym projektu zagospodarowania działki. Obiekt będzie się składał z boiska do piłki 

siatkowej plażowej o nawierzchni piaskowej i wymiarach pola gry 8,0 m x 16 m, leżaków (8 szt.), ławek bez 

oparcia (2 szt.), koszy na śmieci (4 szt.), tablicy informacyjnej dwustronnej, urządzeń do zabawy (karuzela i 

stożek linowy). Dodatkowo planowany jest montaż lamp hybrydowych (2 szt.) i urządzeń do monitoringu w 

tym 4 kamery zgodnie z projektem wykonawczym.  

 

6. Obiekt nr 6 – budowa placu zabaw w Rejowcu Fabrycznym na działce nr 110/5 zgodnie z opisem technicznym 

projektu zagospodarowania działki. Plac zabaw będzie składał się z 11 urządzeń do zabawy opisanych w 

dokumentacji projektowej, tablicy regulaminowej, ławki, kosza na śmieci, ogrodzenia.  

 

Szczegółowy zakres prac dla każdej lokalizacji opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  pomocniczo przedmiary robót, stanowiące załączniki do 

zapytania.  

 

UWAGA: 

Przedmiar robót został dołączony do zapytania pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co 

oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w 

przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie 

przewidywał przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 

prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z 

żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie 

dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu i opisu przedmiotu 

zamówienia w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według 

własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego. 

 

Tam, gdzie wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 

że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

 

IV. Termin realizacji zadania  

Termin realizacji zadania rozumiany jako zakończenie budowy obiektów określonych w pkt III potwierdzone 

bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót budowlanych ustalony jest na dzień 30 listopada 2021 r.  

 

V. Okres gwarancji  

Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu 

odbioru.  
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VI. Warunki udziału w postępowaniu.   

1. W postępowaniu może wziąć udział podmiot, który posiada doświadczenie w realizacji minimum 3 zamówień 

polegających na budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.  Do oferty należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłową realizację ww. zamówień (referencje, protokoły odbioru) wraz 

dokumentacją fotograficzną wykonanych obiektów. Oferta niezawierająca dokumentów potwierdzających 

doświadczenie (min. 3 obiekty) podlega odrzuceniu.  

2. W postępowaniu może wziąć udział podmiot dysponujący odpowiednim  potencjałem kadrowym, technicznym 

i finansowym. Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

3. W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Spełnianie powyższego warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dołączonych dokumentach. Z treści oświadczeń, 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 

VII. Sposób przygotowania oferty  

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.  

2. Wykonawca do oferty dołącza uproszczony kosztorys ofertowy opracowany oddzielnie dla każdego obiektu 

wymienionego w pkt III zapytania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zobowiązany 

będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe wykonane metodą 

kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. W przypadku niedostarczenia kosztorysu 

oraz harmonogramu podlegającego akceptacji przez Zamawiającego – umowa nie zostanie zawarta. 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy.  

4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w biurze Zamawiającego lub przesłać na adres 

Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 

Rejowiec Fabryczny.  

 

IX. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć do 25 czerwca 2021 r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.  

 

X. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

XI.  Warunki płatności  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie 

wystawionej faktury.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych po zakończeniu budowy i bezusterkowym odbiorze 

jednego lub więcej obiektów opisanych w pkt III niniejszego zapytania. Szczegółowe zasady płatności 

częściowych zostaną określone w umowie z Wykonawcą.  

 

XII.  Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie złożonej 

oferty. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień w odpowiedzi na 

wezwanie. 

2. Zamawiający umożliwia Wykonawcom zapoznanie się z pełną dokumentacją budowlaną oraz przeprowadzenie 

wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim 

kontakcie telefonicznym. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników niniejszego 

postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. Oferty częściowe lub wariantowe podlegają odrzuceniu.  
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Załączniki:  

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Dokumentacja projektowa dla obiektu zlokalizowanego w Żółtańcach  

5. Dokumentacja projektowa dla obiektu zlokalizowanego w Lisznie. 

6. Dokumentacja projektowa dla obiektu zlokalizowanego w Rybim. 

7. Dokumentacja projektowa dla obiektu zlokalizowanego w Sawinie. 

8. Dokumentacja projektowa dla obiektu zlokalizowanego w Majdanie Zahorodyńskim. 

9. Dokumentacja projektowa dla obiektu zlokalizowanego w Rejowcu Fabrycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


