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Łukta, dn. 16.05.2018 r. 

Nr postępowania:  ZO-04/2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na realizację koncepcji zagospodarowania działki 

 

 

1. Informacje ogólne:  

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty  

na realizację koncepcji zagospodarowania działki w ramach operacji pt. "Utworzenie parku 

sensoryczno-edukacyjnego" w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Umowa przyznania 

pomocy nr: 00408-6935-UM1410671/17. 

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech okoliczności wymienionych 

w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks (89) 647-52-50, e-mail: 

frrl@frrl.org.pl, NIP: 741-15-33-316. 

3. Osoby uprawnione do kontaktu: 

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Maria Lemanowicz–tel./faks (89) 648-45-54, e-mail:m.lemanowicz@frrl.org.pl  

UWAGA:  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie 

oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego  

w niniejszym dokumencie. 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod wg CPV: 45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zagospodarowanie części działki nr 16/12 – utworzenie 

parku sensoryczno-edukacyjnego przy Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. Projekt obejmuje stworzenie 
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ogrodu sensorycznego na który składają się następujące elementy: żwirowa ścieżka wzbogacona 

zielenią, mała architektura oraz elementy edukacyjne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załączniki nr 2A, 2B (obmiar 

robót) oraz załączniki nr 3A i 3B (koncepcja zagospodarowania działki i projekt 

techniczny) do zapytania ofertowego. 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań  

w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową i terminową realizację 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań  

w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

7. Warunki wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1. Powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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; 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

d) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

2. Wobec którego będzie zachodziło podejrzenie, że nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu 

zamówienia. 
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3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

8. Warunki płatności: 

Płatności będą realizowane przelewem w okresach ustalonych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą  będą prowadzone w złotych polskich, 

wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 

9. Sposób przygotowania oferty:    

1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zapytania. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  

we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści ofert powinny być 

podpisane lub parafowane. 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których 

mowa w zapytaniu ofertowym. 

5. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, posiadać  datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę 

Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy, 

b) zawierać cenę brutto całości zamówienia. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania winny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

10. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik nr 4). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  

że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 5). 

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI 
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rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 

za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich 

potwierdzenia” natomiast oświadczenia woli winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

11. Miejsce oraz termin składania oferty: 

1. Termin składania ofert – do dnia 04.06.2018 r. do godz. 15:00. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: osobiście lub pocztą  

w siedzibie Zamawiającego – 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30. 

3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający opublikuje wyniki postępowania na 

stronie internetowej Fundacji: www.frrl.org.pl. 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.  

a) 80% - cena 

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:  

𝐶𝑒𝑛𝑎 =  
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 80 % 

 

 Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zmówienia za cały 

okres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat  

i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku oraz słownie. 
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 Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia.  

 

b) 20% - skrócenie terminu realizacji 

Ocenie będzie podlegała zaoferowana liczba tygodni skrócenia terminu wykonania zamówienia 

od określonego w rozdziale IV. 

 

𝑆𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 =  
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść  𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑘𝑟ó𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢
 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 20 % 

 

13. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Wykonawcy.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

4. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości na usługi i wyposażenie parku wykonane  

w ramach niniejszej umowy.  

5. Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert. 

6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 

zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania 

ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie 

Wykonawcom. 

7. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  

14. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 2A – obmiar robót (zagospodarowanie działki). 

3. Załącznik nr 2B – obmiar robót (nasadzenia). 

4. Załącznik nr 3A – koncepcja zagospodarowania działki. 

5. Załącznik nr 3B – projekt techniczny. 

6. Załącznik nr 4  – wzór oświadczenia Wykonawcy. 

7. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

8. Załącznik nr 6 – wzór umowy. 


