
 
Pęczniew, dnia 01.10.2019 r. 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 
Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie  
wraz z filią w Brzegu  
ul. Główna 15,  
99-235 Pęczniew  
 

Zapytanie ofertowe nr SP.PO RiM.1/2019 

na wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w ramach operacji                                                 
pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole 

Podstawowej w Pęczniewie”. 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu  
ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew 
NIP 8281331714, REGON: 000559026 
 
II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  

2. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zasadami 
konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”  

3. Dodatkowych informacji udziela Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pan Błażej Dudziński, 
tel. 43 678 15 22  

4. Rodzaj zamówienia: usługa / zagospodarowanie terenu    
5. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe. 
6. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej Zamawiającego  http://www.peczniew.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.  
7. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego 

zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, 
a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

8. Wartość zamówienia nie przekracza progu określonego w przepisanych wydanych na 
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843)  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w ramach 
zadania pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej                        
w Pęczniewie”, działka nr 517; 574 i 683 obręb Pęczniew; Gmina Pęczniew w zakresie: 
Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej                            
w Pęczniewie - Oświetlenie terenu: 

• Wkopanie prefabrykowanych fundamentów latarni hybrydowych solarno- wiatrowych – 4 szt.; 

• Montaż i ustawienie latarni hybrydowych z turbiną wiatrową – 4 szt.; 
 

http://www.peczniew.pl/


 
Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej                    
w Pęczniewie- Mała architektura:  

• Dostarczenie i ustawienie ławki ulicznej betonowej z siedziskiem i oparciem drewnianym -                        
2 szt.; 

• Dostarczenie i ustawienie kosza betonowego ulicznego z wkładem stalowym ocynkowanym – 
2 szt.; 

• Dostarczenie i montaż  stojaka na rowery – 2 szt.; 
 
- Kod CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
- Kod CPV: 45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert uzupełniających. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Operacja pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole 
Podstawowej w Pęczniewie” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Priorytetu4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia  16.12.2019 r.  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą, że: 
a. Podmiot nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest 

powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi  
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru 
Wykonawcy. 

b. Podmiot posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiada dostęp do 
potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia. 

c. Podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

e. Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.1997 Nr 133, 
poz.883 ze zm.) do celów niezbędnych przy realizacji operacji pn.: „Zagospodarowanie 
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie”. 
 

VII. OPIS SPOSOBY DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. VI niniejszego zapytania 
ofertowego, jeżeli złoży oświadczenie o ich spełnieniu według załącznika nr 2. 



 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania  
– (załącznik nr 1) 

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 
a. Formularz ofertowy – (załącznik nr 1) 
b. Oświadczenia, o których mowa w pkt. VI-VII – (załącznik nr 2) 
c. Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców CEDIG lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 
złożenia oferty . 
d. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisywane przez osobę/y 
wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 
wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana 
osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                         
z oryginałem). 

3. Oferta wraz załącznikami winna być: 
a. napisana w języku polskim, 
b. opatrzona pieczęcią firmową, 
c. posiadać datę sporządzenia, 
d. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
e. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

4. Sposób obliczania ceny zawartej w formularzu ofertowym. 
Cena oferty za całość zamówienia musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. 
Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Podatek VAT 
należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2004r. Nr 54, poz. 534 ze zm.). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia                                
w walutach obcych. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Oferty składa się  w jednym egzemplarzu w formie papierowej.    
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać pisemnie do dnia 16.10.2019 r. do godz. 14.00 na adres 
Zamawiającego tj.: 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią                     
w Brzegu ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew 

 
Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz                            
z oznaczeniem: 

„oferta na zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole 
Podstawowej w Pęczniewie”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 

za złe skierowanie przysyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału                      
w postępowaniu. 

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



 
5. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 16.10.2019 r. o godz. 14.10 w siedzibie 

Zamawiającego. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                      

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH, 

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI  

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert. 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

100% 
----------------------- 

SUMA 100% 
Każda oferta będzie punktowana w powyższym kryterium poprzez porównanie ceny brutto 
oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg. poniższego wzoru: 

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg 
1. Najniższa cena brutto – 100% - 100 pkt 

Ob=(Cn/Cb) x 100 pkt 
gdzie: 
Ob- oferta badana 
Cn –cena brutto najniższej oferty spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 
Cb-cena brutto oferty badanej 

Obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym 
terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie 
pierwotnej. 

3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia (w tym np. w przypadku osoby fizycznej: składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy zarówno po stronie Zleceniobiorcy, jak                                              
i Zleceniodawcy).  

4. Cena musi być: wyrażona w złotych polskich (PLN), podana w zapisie liczbowym i słownie oraz 
wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy 
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy.  
 

 XI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań                       
w imieniu Beneficjenta/ Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/ 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 



 
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
XII. INFORMACJE NA TEMAT ODRZUCENIA OFERT  

Zamawiający informuje, iż oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 
a) Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym, 
c) Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 
d) Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.  

 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert 
zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.  
 
XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zamawiający zastrzega sobie dokonania płatności za przedmiot zamówienia w terminie  
14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury i wykonania przedmiotu zamówienia oraz podpisania 
przez obie strony protokołu odbioru.  
 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 
składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 

XVI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pan Błażej Dudziński, tel. 43 678 15 22 
 

XVII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych  
4. Wzór umowy. 

 

 

/-/ Błażej Dudziński 

WICEDYREKTOR 

Szkoły Podstawowej w Pęczniewie 

……………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 



 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

FORMULARZ OFERTOWY 

Do:  

Szkoła Podstawowa  

im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego 

w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu 

ul. Główna 15,  

99-235 Pęczniew  

 

Ofertę składa: Nazwa Wykonawcy:............................................................................................. 

Adres:…………............................................................................................................................ 

Województwo:............................................................Powiat:...................................................... 

Tel./Fax. .............................................................. adres e-mail ………………………………… 

REGON: ........................................................... NIP:...................................................................  

Osoba upoważniona do kontaktów............................................................................................... 

Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)  

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:  

Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................... 

Adres:…………............................................................................................................................ 

Województwo:............................................................. Powiat:....................................................  

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania terenu w ramach 

operacji pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole 

Podstawowej w Pęczniewie”, przedkładam (-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy 

w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.  

1) Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym 

w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

netto (bez VAT) .......................................................................... słownie złotych 

..............................................................................................................................brutto (z VAT) 

........................................ słownie złotych ................................................................................... 

 



 
2. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów      

i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);  

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.              

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania ofertowego wraz                     

z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne 

do przygotowania oferty.  

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                          

w zapytaniu ofertowym.  

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonych w zapytaniu 

ofertowym.  

6. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się                      

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach                    

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

 

......................................., dnia .....................  

 

 

(Miejscowość)  

 

............................................................................................ 

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej 

do występowania w imieniu Wykonawcy1 

 

 

 

 

 
1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

Zamawiający:  

Szkoła Podstawowa  

im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego 

w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu 

ul. Główna 15,  

99-235 Pęczniew  

Wykonawca:  

…………………………………… 

……………………………………

……………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)  

 

Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego 

prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie 

wraz z filią w Brzegu, ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew, którego przedmiotem jest wykonanie 

zagospodarowania terenu  w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury 

sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie”,  oświadczam, co 

następuje: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 ......................................., dnia .....................  
            (Miejscowość) 

 

............................................................................................  
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy 2 

 
2 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem  

 



 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

…........................................, dn. …................ r. 

                   (miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Z ZAMAWIAJĄCYM  

W zakresie zamówienia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w formie 

zapytania ofertowego prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Deki- 

Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew, którego 

przedmiotem jest wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania pn.: 

„Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej                              

w Pęczniewie”, zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oświadczam, iż ja niżej podpisany nie jestem  

powiązany z  Zamawiającym poprzez: 

1. uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

…..……….dnia ………………                                   …............................................................ 

podpis i pieczęć osób 

reprezentujących Wykonawcę 

 

 

 


