
Zakrzów 02.12.2013. 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/PW/MONK/2013 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
Ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, Tel. (fax): 77 487 54 22 
www.euro-country.pl, info@euro-country.pl 
 w imieniu własnym oraz z upoważnienia: 

 Stowarzyszenia Partnerstwo Bory Niemodlińskie 
II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  

1. Wykonanie stanic kajakowych 

Stanice nad Odrą 
Liczba i lokalizacja stanic 
kajakowych: 

 5 stanic nad Odrą (w każdej: 1 wiata, 2 stoły, 4 ławeczki, utwardzona nawierzchnia, tablica 
informacyjna, 4 stojaki na rowery, 1 kosz na śmieci, krąg ogniskowy + 6 ławeczek) 

 Stanice zostaną rozmieszczone na terenie LGD „Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w wyznaczonych miejscach – miejsca montażu 
zostaną wskazane przez Zamawiającego. Stanice zaplanowano nad rzeką Odrą w Gminach: 
Bierawa, Cisek, Reńska Wieś. 

Sposób wykonania: 1. Stanice powinny być wykonane z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i 
estetykę.  

2. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględniać działanie czynników 
atmosferycznych (m.in. impregnacja drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co 
najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu 
urządzeń,  tj. co najmniej do końca 2019r.  

Kolejność realizowanych robót: Zostanie uzgodniono po podpisaniu umowy 
Miejsce realizacji robót: Zakładane miejsca realizacji stanic:  

Landzmierz, gm. Cisek, działka nr 29/6, ark. mapy. 1 
Lubieszów, gm. Bierawa, działka nr 418, ark. mapy 3 
Przewóz, gm. Cisek, działka nr 308, ark. mapy 2 
Poborszów, gm. Reńska Wieś, działka 1046, ark. mapy 5 
Dziergowice, gm. Bierawa, działka nr 1, ark. mapy 6 

Dane do kosztorysowania: 
 

1.  Elementy drewniane zgodnie z załączonym projektem 
2. Materiał do utwardzenia nawierzchni: 
a.) pod wiatą kostka brukowa, zgodnie z projektem 
b.) na pozostałym terenie tłuczeń frakcja od 0 do 30 mm. 
3. Utwardzenie nawierzchni będzie obejmować powierzchnię od 50 do 80 m2, zależnie od miejsca 
(po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą) 
4. W ramach robót nie przewiduje się przygotowania zejścia do Odry (typu trapy, pomosty, schody) 

Dodatkowe informacje: 1. Materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą,  posiadać odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem 
polskim i europejskim. 

2. Złożenie przez Wykonawcę ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy  roszczenia 
względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty 
najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy przed rozstrzygnięciem 
postępowania o dostarczenie próbek materiałów, z których wykonany zostanie przedmiot 
zamówienia.  

 

III. Wymagania i wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie udziału w postępowaniu: 
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 



 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. Dokonanie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

złożonych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

do oferty należy dołączyć wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny 
dokument (zaświadczenie) o prowadzonej działalności wystawiony przez podmiot upoważniony do wydania takiego 
zaświadczenia.  

IV. Oferta powinna zawierać: 

1. Ofertę cenową brutto zamówienia w tym VAT, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
 

V. Sposób przygotowania oferty- kryteria: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu ofertowym. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub drukowanym  pismem 

odręcznym. 
4. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty 

powinny być ponumerowane i parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w 
sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z 
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

5. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty. 

6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być 
opatrzone klauzulą „za zgodność z „oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
8. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby  

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
VI. Kryteria  i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym zapytaniu. 
W przypadku gdy oferta nie będzie spełniać kryteriów formalnych zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, 
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem  Zamawiającego. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie całkowitej kwoty brutto za wszystkie elementy  
przedmiotu zamówienia. 

3. Oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, wg następujących kryteriów: 
 Cena oferty – waga punktowa 100 %.  

4. Kryteria oceny ofert: 
 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta o najniższej cenie. 
 

5. Wszystkie ceny  jednostkowe i wartości należy podać w polskich złotych PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

 

VII. Termin i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym do godz.15.00 dnia 11 grudnia 2013r. bezpośrednio do biura Fundacji 
Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów lub w inny 
skuteczny sposób dostarczenia – liczy się data i godzina wpływu do siedziby Fundacji. 
 

VIII. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania 
ofertowego. 



 

IX. Inne 

1. Po ocenie i wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.  
2. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe. 
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert. 
4. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie www.euro-country.pl 

 

X. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2014r. 
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 487 54 22, osoba wyznaczona do kontaktu – Aleksandra 
Szlagowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
nr 3/PW/MONK/2013 z dnia 02.12.2013 r. 

 
Fundacja Euro-Country – Partnerstwo 

dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Ja/My niżej podpisani  

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

z siedzibą:...................................................................................................................................... 

składam/y niniejszą ofertę na: 

Przedmiot 
zamówienia 

Ilość  

Opis propozycji 
wykonania 
elementów 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Łącznie 
VAT 

Wartość 
brutto 
łącznie 

Stanice kajakowe 
 

5      

 
 

 

 

 

 ........................................................ 
            miejscowość i data 
 
 
 
 
---------------------------------------------                                                                                       Pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub  osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
nr 3/PW/MONK/2013 z dnia 02.12.2013 r. 

 
Fundacja Euro-Country – Partnerstwo 

dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym 
 

 

Ja (imię i nazwisko),  .........................................................................................................................  

zamieszkały/a  .......................................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy) .................................................................................................. 

jako – upoważniony/a na piśmie lub wpisany/a w rejestrze ............................................. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Ponadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297§1 kodeksu karnego. 
 
 

 

 

………………….dn.…………………….                                    ………………………………………….. 

         Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
nr 3/PW/MONK/2013 z dnia 02.12.2013 r. 

 
Fundacja Euro-Country – Partnerstwo 

dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23 

 
 
 
 
 

Schemat stanicy kajakowej (wersja załączona w formacie *.pdf) 


