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IR.IV.271.6.2023.MM 

 

Zapytanie ofertowe 

1. Zamawiający: 

Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47 - 364 Strzeleczki 

NIP: 1990090013 

REGON: 531413107 

Telefon: 77 407 66 60, Fax: 77 407 66 61 

e-mail: ug@strzeleczki.pl 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 

„Wykonanie i montaż ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Parku w Dobrej”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na 

terenie Parku w Dobrej w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu 

Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu 

Krapkowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 31 lipca 

2018r. 

 

Zadanie obejmuje opracowanie treści tablic wraz z fotografiami i wszelkimi niezbędnymi 

elementami graficznymi oraz produkcję tablic i montaż na terenie Parku w miejscowości 

Dobra.  

Tematyka poszczególnych tablic: 

- Tablica pulpitowa nr 1: Rośliny wodne, 

- Tablica pulpitowa nr 2: Grzyby, 

- Tablica pulpitowa nr 3: Zwierzęta wodne, 

- Tablica pulpitowa nr 4: Ptaki, 

- Tablica pulpitowa nr 5: Ssaki, 

- Tablica pulpitowa nr 6: Drzewa parkowe, 

- 2 Tablice leśne: Przyroda Gminy Strzeleczki. 

Opracowanie treści tablic winno zostać wykonane na podstawie Inwentaryzacji 

przyrodniczej Gminy Strzeleczki oraz Monografii przyrodniczej Gminy Strzeleczki. 

W skład zadania wchodzi również dostawa i montaż ławek parkowych typu wiedeńskiego 

(3 szt.).  
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Parametry, liczba oraz miejsce montażu poszczególnych elementów ścieżki dydaktyczno 

– przyrodniczej określa Załącznik nr 3 Opis PB, załączniki nr 5-8 Rysunki techniczne oraz 

załącznik nr 4 – pozwolenie na budowę. 

Obowiązkowe logotypy do zamieszczenia na poszczególnych elementach ścieżki 

dydaktyczno - przyrodniczej zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni Kierownika budowy spełniającego 

następujące wymagania: 

- posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 

 

Wykonawca udzieli na piśmie 24 miesięcznej gwarancji za wykonany i przekazany 

przedmiot umowy 

 

3. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w formie ryczałtu. Brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

5. W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu 

umowy o podwykonawstwo oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających 

zapłatę należności podwykonawcom za wykonane prace. 

6. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane prace, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców 

i uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań 

i płatności oraz zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do 

Zamawiającego. W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wraz z 

fakturą VAT dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane pracę. 

7. Za nieterminową płatność faktury, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi 

dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie zamówienia. 

9. Wykonawca winien spełniać inne wymagania określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 

do zapytania cenowego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Wykonanie zadania ponadto obejmuje: 

1) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce 

składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy). 
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2) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz przekazanie ich do 

odzysku unieszkodliwiania lub składowania (jeżeli dotyczy). 

11. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

12. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

          Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.04.2023 r. 

 

13. Kryteria wyboru oferty: 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym 

kryterium jakim jest cena ryczałtowa brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać 

oferty:  

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Całkowita cena ryczałtowa brutto = 100% 100 

RAZEM 100 

 

2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert 

nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona  

w następujący sposób: 

     Cena ryczałtowa brutto najniższej oferty x 100 

 Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------------------------- 

          Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej  

 

3) Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą 

liczbę punktów.  

5) W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.  

7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich. 

 

14. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę cenową należy składać według załączonego formularza w następującej formie: 

elektronicznie na adres: m.manek@strzeleczki.pl z dopiskiem: „Wykonanie i montaż 

ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Parku w Dobrej” terminie do 08.02.2023r. 

do godziny 1000. 

1) Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
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2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

15. Informacje o formalnościach: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie co najmniej 3 dni dokumentów potwierdzających zapewnienie 

przez Wykonawcę  Kierownika budowy spełniającego następujące wymagania: 

- posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do zapytania cenowego 

2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

3) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie zapytania ofertowego 

jest: 

• w sprawach proceduralnych: Magdalena Manek, e-mail m.manek@strzeleczki.pl 

• w zakresie przedmiotu zamówienia: Justyna Waligóra, e-mail j.waligora@strzeleczki.pl 

4) Załączniki 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 

2. Projekt umowy – załącznik nr 2. 

3. Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 3. 

4. Pozwolenie na budowę – załącznik nr 4. 

5. Rysunki techniczne – załącznik nr 5-8 

6. Wykaz osób – załącznik nr 9 
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