
 

 
                                      
 

Gliwice, dn 05.07.2021  r. 
Nr sprawy: ZSP13.26.1.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art.2 ust.1pkt1) ustawy z dnia11 września 
2019r . Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach 

ul. Rubinowa 16a, 44-100 Gliwice 
tel. 32 270 88 04 

http://zsp13gliwice.pl/ , 
sekretariat@zsp13.gliwice.eu 

 
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 
 

„Modernizacja Placu Zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach” 
 
 I Opis przedmiotu zamówienia: 
Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Kod CPV 45233220-7 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Kod CPV 45233220-7 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 
Kod CPV 45233220-7 Nawierzchnia bezpieczna-syntetyczna 
Kod CPV 39100000-3 Wyposażenie 
Kod CPV 45340000-2 Ogrodzenia 

 

Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa, powiększenie placu zabaw, remont obecnych 
zestawów zabawowych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach. 

Szczegółowy opis zamówienia objęty przedmiotem zamówienia został dodatkowo opisany 
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia tj.: dokumentacji projektowej, STWiORB,  
przedmiar robót. 
 
Zamawiający wymaga żeby w trakcie prowadzenia prac zostaną zastosowane wyłącznie 
materiały budowlane posiadające odpowiednie dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i stosowania. 
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone 
urządzenia i wykonane roboty budowalne. 
 
Roboty uciążliwe (głośne) prowadzone powinny być w czasie  nie kolidującym z 
funkcjonowaniem placówki t .j. poza godzinami pracy placówki, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu ich wykonywania z Dyrekcją Szkoły . 

 
Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi zamawiającemu polisę OC oraz karty 
techniczne, certyfikaty, aprobaty techniczne (katalogowe) poszczególnych urządzeń 
zabawowych. 
 
 



 

Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony 

w ogłoszeniu. 
2. Obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy 
oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. 
Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje 
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 
w ogłoszeniu, 

3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu dokumentów projektowych 
4. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. 
5. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

UWAGA ! 

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały 
z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez 
Zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na 
zasady ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz 
2019 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w dokumentach 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż 
wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych 
parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego 
przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 
uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
 
-wiedza i doświadczenie 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli 
na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
 - potencjał techniczny 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli 
na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
- osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien mieć do dyspozycji odpowiednio 
wykwalifikowany personel. 



 

 
III. Kryteria oceny oferty: 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego 
znaczeniem: 
 
 
 

nazwa 
waga 
(znaczenie)% 

sposób liczenia wg wzoru 

Cena  Wa=80,00 
Ca= [(Cmin/Cof) x Wa] x 100 
pkt 

Czas realizacji (dni) Wb=20,00 
GiR = [(Tmin/Tof x Wb] x 100 
pkt 

 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium cena 
Wa – waga w  kryterium cena 
T – liczba pkt w kryterium czas realizacji 
Tof -  czas realizacji badanej oferty (w dniach) 
Tmin – zaoferowany jakrótszy czas realizacji (w dniach) 
Wc – waga w kryterium czas naprawy serwisowej 
 
Całkowita liczba punktów jest równa sumie: 
Ca +  T 
 
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów. 
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu w każdym z wyżej wymienionych kryteriów 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 

zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza. 
 

 IV Termin realizacji zamówienia: 
 

1. Okres realizacji zamówienia przedmiotu umowy określa się 15.09.2021 r. 
 
V. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. druk propozycji cenowej wg załącznik nr 4 
2. wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej 
3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wobec 

Zamawiającego – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego 
4. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego – w formie oryginału. 
 

 
 



 

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką 

firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 
3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT) 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty 

wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią Zaproszenia. 
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z  tłumaczeniem na język polski. 

8. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty 
ponumerowane. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio 
zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie. 

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnione do 
reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną 
przez Wykonawcę na piśmie (pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą zostać parafowane przez ww. osobę. 
Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny 
z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

 
VI Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

 
Propozycję cenową należy przedstawić w formie pisemnej. 
Przesłać na adres Zamawiającego drogą elektroniczną na: sekretariat@zsp13.gliwice.eu  
lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach 44-
121 Gliwice ul. Rubinowa 16a 
 
Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2021 r. o godz. 1200. 

 
Ofertę proszę zatytułować: Modernizacja Placu Zabaw w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach 

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, 
z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny 
musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego. Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

 

Po zapoznaniu się z treścią oferty Zamawiający zamieści zestawienie z ofert na stronie 
internetowej https://zsp13.bip.gliwice.eu/ 

VII Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe lub 
ograniczyć zakres rzeczowy pod nazwą: 
 
  Modernizacja Placu Zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach 
 
VIII Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do 
skorzystania z przedstawionej propozycji. 
 
 Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego 



 

Pod względem formalnym i merytorycznym jest Pani Magdalena Czyżniewska oraz Pani Janina 
Zajdel. 
 
Załączniki do zaproszenia: 

1. Projekt      - załącznik nr 1 
2. Przedmiar     - załącznik nr 2 
3. STWiORB     - załącznik nr 3 
4. Druk „Oferta”.     - załącznik nr 4 
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wobec 

Zamawiającego.    - załącznik nr 5 
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. – 

załącznik nr 6 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 

w Gliwicach 
 

 
 
 

 


