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 Nowogród Bobrzański, dnia 17.11.2017 r.  

DGM.7011.64.2017.AA 

 

Zapytanie ofertowe 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 
euro na: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego 
Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)” 
współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00061-6935-UM0410119/17 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej. 
 

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 
ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobrzański 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla postępowań o wartości 
szacunkowej poniżej 30 000 euro.  
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na 
podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j.Dz.U.2017, poz. 562 
ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 
2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców 
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania 
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.  
3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj.: www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim 
tj.: http://bip.nowogrodbobrz.pl/ 
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Uwaga!  
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia zastrzega sobie możliwość 
zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości 
Drągowina, Niwiska, Kotowice. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 Drągowina 

 Wykonanie nawierzchni pod elementy terenu rekreacyjnego dla dzieci o pow. 
332,64 m2, 

 Wykonanie dojścia oraz placu z kostki betonowej o gr. 6 cm o pow. 97,25 m2, 

 Niwiska 

 Miejsce na ognisko – grill o promieniu do 10 m, 

 Miejsce pod stół do tenisa z kostki betonowej o gr 8 cm – 47,85 m2, 

 Szachy terenowe z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm o pow. 7,84 m2, 

 Kotowice 

 Miejsce na ognisko wykonane w formie okręgu murowanego z kamienia 
naturalnego na zaprawie o średnicy koła wewnętrznego nie mniejsze niż 1,40 m 
oraz o wysokości max 1 m. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany oraz przedmiar robót, 
będące załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45 11 12 91-4Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45 11 27 23-9Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 

Obowiązki wykonawcy robót: 
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z pozwoleniem na 

budowę/zgłoszeniem budowy, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami 
technicznymi i przepisami Prawa  budowlanego,  na ustalonych  warunkach oraz 
z  należytą starannością. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 
uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich 
uwarunkowań istniejącej infrastruktury. 

2) Protokolarne przekazanie placu budowy następuje z dniem zawarcia umowy. 
3) Rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy . 
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 
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5) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 
6) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych  

materiałów, odpadów i śmieci. 
7) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom  posesji sąsiadujących z terenem budowy. 
8) Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu 

budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie 
przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. 

9) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 
10) Przekazanie Zamawiającemu atesty i certyfikaty dotyczące użytych materiałów. 
11) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  
12) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót 
i usuwania  ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia 
Podwykonawców. 

13) Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia 
każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, 
i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 
służących realizacji przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty 
ryzykiem Zamawiającego lub czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu 
odbioru końcowego. 

 
IV. Oferty częściowe i wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
V. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający ustala ostateczny termin wykonania zamówienia do dnia 22 grudnia 2017 roku.  
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
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1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od 
opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 
Opis oceny  
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na 
sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady 
spełnia/nie spełnia. 
 
VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 
 
A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców osobowo lub 
kapitałowo powiązanych z Zamawiającym.  
Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania 
wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.: 
a) przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami 
wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
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 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz 
z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące załącznik do Zapytania ofertowego. 

 
VIII. Przesłanki odrzucenia oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:  
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2. została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy, lub  
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa 

w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, 

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
4. stwierdzi, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia bądź materiały nie spełniają 
warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 
5. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, chyba że Zamawiający postanowi 
zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty. 
 
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
2. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia można uzyskać: 

 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 16 (w godzinach urzędowania), 

 telefonicznie pod numerem 68 329-09-62 wew. 136, 68 327-66-10 (w godzinach 
urzędowania), 

 e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl, m.karczewska@mowogrodbobrz.pl,   
3. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami oraz 
udzielania wszelkich wyjaśnień jest  
Anna Anacka – podinspektor ds. budownictwa i inwestycji  
Milena Karczewska – inspektor ds. zamówień publicznych 
- 68 329-09-62 wew. 136, 68 327-66-10 
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej. 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl
mailto:m.karczewska@mowogrodbobrz.pl
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu ich składania. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składnia ofert. 
 
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Wykonawca sporządza ofertę, pod rygorem nieważności, w języku polskim. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
7. Oferta winna być sporządzona nieścieralnym atramentem lub tuszem, napisana ręcznie, na 

maszynie lub w formie wydruku komputerowego. 
8. Wymaga się, by oferta wraz z załącznikami (oświadczenia i dokumenty) była podpisana 

przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w 
tym przypadku upoważnienie do reprezentowania Oferenta musi być dołączone do oferty). 
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: 
„za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

9. Miejsca oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być 
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
Powyższe dokumenty powinny zostać złożone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 
 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierską lub osobiście w Urzędzie do dnia 

05.12.2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z 
utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-
Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)”. 
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2. Miejscem składania ofert jest: 
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim – Biuro podawcze 
ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobrzański 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny 
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 
a nie data jej złożenia, czy wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu. 
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
1. Cena oferty to cena brutto. 
2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję 

określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Przedmiary robót 
dołączone do zapytania stanowią jedynie materiał pomocniczy. 

4. Cena podana w sposób określony w formularzu ofertowym powinna obejmować 
wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę 
ryczałtową oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając 
wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki 
oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia. 

5. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą brutto dla przedmiotu zamówienia 
(obejmującą rzeczywistą stawkę podatku od towaru i usług VAT, stosowaną w obrocie 
gospodarczym dla danego przedmiotu zamówienia), cenę netto, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie. 

6. Zamawiający nie określa stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do jej 
określenia w formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określenie 
w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów 
i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, co prowadzi do odrzucenia oferty. 

 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą dwa kryteria, tj.:  

CENA = 80% 
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OKRES GWARANCJI = 20 % 
 

a) I kryterium – cena może uzyskać  maksymalnie 80 punktów. Oferty zostaną ocenione wg 
poniższej formuły matematycznej: 

C1= (Cn/ Co) * 80 pkt 
oznaczenia :  
C1-liczba punktów za cenę 
Cn- cena brutto najtańszej oferty 
Co - cena brutto ocenianej oferty 
 

b) II kryterium – okres gwarancji 

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (0-20 pkt), według poniższej 
zasady: 

 Wykonawca otrzyma 0 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 24 miesiące, 

 Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy,  

 Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy 
lub więcej.  

Zaoferowanie terminu krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty. 
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: okres 
gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola 
z terminem gwarancji Zamawiający odrzuci jego ofertę. 
 

2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru   LP = C + Cz , gdzie: 
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I - cena 
Cz – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II – okres gwarancji 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną. 

4. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy 
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 
punktów.  

5. Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej. 
6. Najkorzystniejsza  oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 

pkt. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego 
zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po 
zsumowaniu obydwu kryteriów. 
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XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego 
wykonawcy, Zamawiający udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj.: www.portalogloszen.arimr.gov.pl, informacje o: 
a. wyborze wykonawcy albo 
b. odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 
c. niezłożeniu żadnej oferty, albo 
d. zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.  
 
Zamawiający udostępni informacje, o których mowa powyżej, również na stronie 
internetowej http://bip.nowogrodbobrz.pl/.  
 

2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybierać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

3. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 
warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie 
aneksu pod rygorem nieważności.  

4. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić 
wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć 
będzie należytemu wykonaniu umowy.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie 
oraz na następujących warunkach:  
a. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  

 wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu utrzymujących 
się minimum przez 7 dni oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących 
w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, 
wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować 
w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac 
oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin 
realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;  
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 wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;  

 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po 
stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia;  

 zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;  

 gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową.  

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
b. sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających 
wpływ na wykonanie zamówienia,  

c. warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego 
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,  

d. zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające 
z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;  

e. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za 
uzasadniające zmianę terminu.  

f. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy tj. siła wyższa 
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;  
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w 
szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została 
wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, 
powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które 
są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub 
Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki 
pogodowe, huragany, pioruny itp.  
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu 
przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 
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XIX. Wykaz załączników  
 
Załącznik 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik 4 – Wzór umowy 
Załącznik 5 – Przedmiar robót 
Załącznik 6 – Projekt zagospodarowania 

 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 
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Załącznik nr 1 
.................................................  
(pieczęć wykonawcy)  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
PONIŻEJ 30.000 EURO 

 
Dane dotyczące wykonawcy:  
Nazwa............................................................................................................................................  
Siedziba.........................................................................................................................................  
Nr telefonu/faks.............................................................................................................................  
nr NIP.............................................................................................................................................  
nr REGON.......................................................................................................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego:  
Gmina Nowogród Bobrzański 
Ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobnrzański 
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  
„Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem 
w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)” 
 
za kwotę:  
wartość netto .................................. zł  
(słownie: .....................................................................................................................................)  
kwota podatku VAT ............................. zł  
cena brutto ................................. zł  
(słownie ..............................................................................................................................)  
 
Termin płatności faktur: 30 dni  
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia do dnia 22 grudnia 2017roku. 
Zobowiązuję się udzielić gwarancji jakości na okres ……. miesięcy.  
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, dołożyliśmy należytej staranności przy przygotowywaniu oferty oraz posiadamy 
konieczne informacje, potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 
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2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w zapytaniu ofertowym.  
3. Oświadczamy, że dołączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 

_____________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić 

  



 
 

 

 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
 

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 
e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziny urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, 
piątek.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 

 

Załącznik nr 2  
 
 

…………….., dn. …………... 
.................................................  
      (pieczęć wykonawcy)  
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku 
turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-
Kaczenice-Klępina)”, oświadczamy, że podlegamy/nie podlegamy* wykluczeniu 
z postępowania. 

 
 
 

__________________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 4  
 
 

…………….., dn. …………...  
.................................................  
(pieczęć wykonawcy)  

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku 
turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-
Kaczenice-Klępina)”, oświadczamy, że spełniamy/nie spełniamy* warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego.  

 
 

__________________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

*niewłaściwe skreślić 

 

 


