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Lubsko, dnia 29 października 2015 roku
GK.7021,3.29.2015

Zapytanie ofertowe
Działając w imieniu Gminy Lubsko, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia
publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych {t.j. D z . U . z 2013 r. poz. 984 z późn. zm.) Burmistrz Lubska zwracp
się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wyceny następującej usługi:
„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Klonowej na działce oznaczonej
ewidencyjnie numerem 101/8 w Lubsku, gmina Lubsko"
1. Z a m a w i a j ą c y :
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
2. Przedmiot z a m ó w i e n i a :
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Klonowej
na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 101/8 w Lubsku, gmina Lubsko" zgodnie
ze wskazaniem lokalizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zakres prac i obowiązków:
1) Przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia na działce oznaczonej ewidencyjnie
numerem 101/8 przy ulicy Klonowej w Lubsku, w tym skucie istniejącego betonu pod
montaż 8 szt. słupków.
2) Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na trzech odrębnych odcinkach
o długościach:
- 4,60 m,
- 6,60 m,
- 7,90 m;
Przewidziano ogrodzenie panelowe o wys. 1000 mm i szerokości paneli 2500 mm,
składające się z paneli 2D o grubości druta o 5 mm ocynkowanego i malowanego
proszkowo, słupków ogrodzeniowych 60 x 40 x 2 mm, kompletny z kapturkiem
(dla całości zamówienia przewidziano 12 szt. słupków), obejm montażowych
60 x 40 mm (minimum 2 szt. zamontowane na jednym słupku), z a pomocą których
panel ogrodzeniowy będzie zamocowany do słupka. Panele ogrodzeniowe, słupki
i inne elementy montażowe będą ocynkowane i malowane proszkowo. Przewiduje się
dla całego ogrodzenia kolor zielony (zgodnie z paletą RAL-6005). Plac zabaw
wygrodzony
będzie
ogrodzeniem zamontowanym
w
fundamentach (bez
podmurówki). Słupki zostaną zabetonowane w ziemi na głębokość minimum 500 mm.
Z uwagi na niską wysokość ogrodzenia , w celu zachowania bezpieczeństwa od góry
panel nie może posiadać ostrych końcówek.
3) Uprzątniecie terenu po montażu ogrodzenia, utylizacja powstałych odpadów
i doprowadzenie terenu do estetycznego wyglądu.
4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będzie regulowała odrębna umowa.

3. Termin i miejsce realizacji:
Wymagany termin: do 20 listopada 2015 r.
Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Zgodnie z załącznikiem
Ofertowego.

nr

1 do Zapytania

4. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
Oferta powinna zawierać:
•

wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego;

•

oświadczenie wykonawcy, że prace objęte niniejszym zapytaniem ofertowym należą
do zakresu jego działalności.

•

oświadczenie wykonawcy, że posiada wiedzę i doświadczenie
reaiizacji zadania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

niezbędne

do

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Kryterium wyboru oferty:
cena - 100%
6. Miejsce i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać:
1) w siedzibie Zamawiającego
{Urząd Miejski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pl Wolności 1), parter - Punkt Obsługi
Interesantów
2) listownie na adres (Urząd Miejski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pl. Wolności 1)
W terminie do 06 listopada 2015 roku, do godz. 10:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 06 listopada 2015 roku o godzinie 10:15 w Urzędzie
Miejskim w Lubsku przy pl. Wolności 1, pokój 20, II piętro.
7. Termin związania z ofertą:
21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
8. Gwarancja na wykonane prace : 12 miesięcy.
9. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Pani Anna Pietrus, tel. 68/457-61-20, fax 68/457-61-00;
e-mail: apietrus
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zastrzega się, że zapytanie ofertowe może zostać zamknięte
bez wybrania
którejkolwiek ofert lub może być unieważnione bez podania przyczyny. Dodatkowo
zastrzega się, że zakres rzeczowy wskazany w załączniku
nr 2 do zapytania
ofertowego może ulec zmianie.
Załączniki:
1. Wskazanie lokalizacyjne.
2. Formularz ofertowy.
3. Umowa.

Sporządziła: A n n a Pietrus
Akceptowała: Małgorzata Witos
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UMOWA

NR:

G K . 7 0 2 1.3.29.201 5

zawarta w dniu
r. pomiędzy
Gminą Lubsko z siedzibą w Lubsku, pl. Wolności 1,
reprezentowaną przez:
1. Lecha Jurkowskiego - Burmistrza Lubska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Szewczyk,
zwanych dalej „ ZAMAWIAJĄCYM"
a

zwanym dalej „WYKONAWCĄ"
zwanych dalej„STRONAMI"
Umowa zwolniona ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt.8.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą:
„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Klonowej dz. Nr 101/8 w Lubsku, gmina
Lubsko"
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace obejmujące:
1) Przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia na działce oznaczonej ewidencyjnie
numerem 101/8 przy ulicy Klonowej w Lubsku, w tym skucie istniejącego betonu pod mon
taż 8 szt. słupków.
2) Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na trzech odrębnych odcinkach o długościach:
- 4 , 6 0 m,
- 6,60 m,
- 7,90 m;
Przewiduje się ogrodzenie panelowe o wys. 1000 mm i szerokości paneli 2500 mm,
składające się z paneli 2D o grubości druta 0 5 mm ocynkowanego i malowanego
proszkowo, słupków ogrodzeniowych 60 x 40 x 2 mm, kompletny z kapturkiem (dla całości
zamówienia przewidziano 12 szt. słupków), obejm montażowych 60 x 40 mm (minimum
2 szt. zamontowane na jednym słupku), z a pomocą których panel ogrodzeniowy
będzie zamocowany do słupka. Panele ogrodzeniowe, słupkii inne elementy montażowe
będą ocynkowane i maiowane proszkowo. Przewiduje się dla całego ogrodzenia kolor
zielony {zgodnie z paletą RAL-6005), Plac zabaw wygrodzony będzie o g r o d z e n ^ m
zamontowanym w fundamentach (bez podmurówki). Słupki zostaną zabetonowane w ziemi
na głębokość minimum 500 mm.
Z uwagi na niską wysokość ogrodzenia , w celu zachowania bezpieczeństwa od góry panel
nie może posiadać ostrych końcówek.
3) Uprzątniecie terenu po montażu ogrodzenia, utylizacja powstałych odpadowi doprowadze
nie terenu do estetycznego wyglądu.
1. Wskazanie lokalizacyjne miejsca wykonania ogrodzenia placu zabaw stanowi załącznik nr 1 do
umowy.
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1

Termin realizacji umowy ustala się do dnia 20.11.2015 r. Przy czym, jako termin realizacji
zadania rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez
uwag.
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust 1
w następujących przypadkach:
- wystąpienia siły wyższej, która ma bezpośredni wpływ na realizację postanowień Umowy-

2

warunki pogodowe uniemożliwiają ze względów technologicznych prawidłową realizację
zadania tj.: stale przez okres min. 7 dni utrzymuje się temperatura poniżej 0 stopni lub w takim
okresie występują obfite opady deszczu,
3. Zaistnienie przeszkód w rozpoczęciu, prowadzeniu lub zakończeniu robót wymaga pisemna go
zgłoszenia tych okoliczności Zamawiającemu i ustalenia nowych terminów realizacji umowy
zaakceptowanych przezZamawiającego, przy czym terminy winny uwzględniać okoliczności
wymienione w § 2 pkt 2.
§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZÓR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBÓT
1,
2,

Przedstawicielem Zamawiającego będzie
Przedstawicielem Wykonawcy będzie

§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót wyszcze
gólnionych w §1 niniejszej umowy .
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z a swoje działania i zaniechania zarówno wobec
Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, w tym w szczególności ponosi odpowiedzialność z a
wszelkie szkody powstałe lub wyrządzone w toku realizacji prac lub w związku z ich realizacją
przez Wykonawcę lub jego pracowników Zamawiającemu lub osobom trzecim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b. utrzymania terenu prac w należytym porządku, przestrzegania przepisów B H P i Ppoż. oraz
zasad właściwej gospodarki materiałami,
c. zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznako
wania przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
zdrowia i życia ludzi.
5. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawo
dowo trudni się wykonywaniem takich robótoraz że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejęt
nościami oraz wystarczającymi środkami do wykonania niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy urządzeń i materia
łów własnych. Zapytanie ofertowe G K 7 0 2 1 . 3 . 2 9 . 2 0 1 5 stanowi integralną część umowy.
7. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 6 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy - Prawo
budowlane).
§5
ODBIORY
1. Strony ustalają że odbiór końcowy (bezusterkowy) przedmiotu umowy nastąpi w formie proto
kołu „odbioru końcowego" w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wy
konawcę.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze
wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu
usunięcia wad,
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
> jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznacze
niem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
> jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznacze
niem Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot umowy lub żądać

