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Sabnie, dnia 12.01.2015 r. 

GIF.271.1.2.2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadanie 

Zagospodarowanie turystyczne zapory Zalewu Niewiadoma 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Sabnie 

Adres Zamawiającego: ul. Główna 73, 08-331 Sabnie 

Telefon: 25 787 41 90 

E-mail: zamowienia@sabnie.pl 

osoba do kontaktu: Paweł Nasiłowski - inspektor ds. zarządzania funduszami i zamówień publicznych 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia o nazwie Zagospodarowanie turystyczne zapory Zalewu Niewiadoma jest: 

1. Budowa elektronergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowościach 

Niewiadoma i Nieciecz Włościańska. Szczegółowy opis budowy elektronergetycznej linii napowietrznej 

znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Dostawa 2 szt. toalet przenośnych spełniających następujące wymagania: 

 wyposażenie: pisuar, podajnik na 2 rolki papieru toaletowego, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, 
wieszak na ubranie, wskaźnik wolne zajęte, podwójny system wentylacji, bezodpływowy zbiornik z wentylacją 
o pojemności minimum 270 L 

 Wymiary wewnętrzne (minimum): 220x100x100 

3. Dostawa 10 szt. koszy na śmieci spełniających następujące wymagania: 

 materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) 

 wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające otwieranie przez osoby postronne 

 kosz zamontowany na słupku 

 odporny na zmiany temperatury i udary mechaniczne 

 kolor: zielony, pomarańczowy 

 pojemność: 45-55 l 

 wysokość kosza: 70-80 cm 

 szerokość kosza: 40-45 cm 

 głębokość kosza: 34 cm 

 słupek stalowy, stal grubościenna ocynkowana ogniowa, średnia powyżej 1,4’ wysokość 110-130 cm wraz 
kotwą 

Wykonawca po realizacji zamówienia wystawi trzy faktury VAT – jedną za budowę elektronergetycznej linii 

napowietrznej, drugą za dostawę toalet przenośnych, a trzecią za dostawę koszy na śmieci. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie 26.01.2015 – 06.03.2015. 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU 

Oferent musi spełniać następujące warunki: 
1. Posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków zgodnego ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 
Oferent ponadto jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego dotyczącego budowy elektronergetycznej linii 
napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewiadoma i Nieciecz Włościańska. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową,  

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

- zawierać wartość oferty (brutto),  

- podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną 

w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina 

Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie (sekretariat, pok. 1)  

do dnia 20.01.2015 r. do godz. 10:00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert.  

VII. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

- cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o spełniania warunków zapytania 
3. Projekt umowy 
4. Dokumentacja techniczna 



 

Załącznik nr 1 

   ........................., dnia ............................. 

 

 

Nazwa oferenta 

 

Adres 

 

e-mail 

 

Telefon i fax 

  Gmina Sabnie 
  ul. Główna 73 
  08-331 Sabnie 

 
F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 

Na podstawie warunków zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 05.01.2015 r. numer 

GIF.271.1.2.2014 podejmuję(emy) się wykonania zadania 

Zagospodarowanie turystyczne zapory Zalewu Niewiadoma  

zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego za następujące ceny: 

Lp Nazwa towaru Cena netto Cena brutto 

1. Budowa elektronergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV do 
celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewiadoma i 
Nieciecz Włościańska 
(zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym) 

  

2. Dostawa 2 szt. toalet przenośnych   

3. Dostawa 10 szt. koszy na śmieci   

RAZEM: 
………………………………… ………………………………… 

 

Po zawarciu umowy cena nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i posiadamy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i uważamy się za związanych niniejszą 

ofertą do czasu zawarcia umowy. 
3. Załącznikami do oferty są: 
 

a) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) …………………………………………………………………………………………………………. 
 

c) …………………………………………………………………………………………………………. 
 

d) ………………………………………………………………………………………………………….         
 
 

                                                  ...................................................................................... 
                                      podpis(y) upoważnionego(ych)  przedstawiciela(i)  oferenta 



 

Załącznik nr 2 

 

………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy zadania: GIF.271.1.2.2014, Zagospodarowanie turystyczne zapory zalewu Niewiadoma 

Składając ofertę w imieniu reprezentowanego przez mnie (nas) Wykonawcy oświadczam/y, że: 

 

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy własnoręcznymi 

podpisami) świadom (świadomi) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

 

Miejscowość…………………………………. 

 

Data ………………………………………….. 

 
 

 

 

        (podpis  osoby uprawnionej do     

         reprezentowania Wykonawcy) 



 

Załącznik nr 3 
Umowa nr ……/2015 

 

zawarta w dniu _______________ roku w Sabniach 

pomiędzy 

Gminą Sabnie, 08-331 Sabnie, ul. Główna 73, NIP 823-156-00-68, REGON 711582061 

reprezentowaną przez Ireneusza Piotra Wyszyńskiego - Wójta Gminy  
za kontrasygnatą Anny Stankiewicz - Skarbnika Gminy 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
____________________, __-___ __________, ul. _________________ 

NIP:  _____________ 

REGON: ___________ 

reprezentowanym przez: 

___________________________________________________________________________ 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.). 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Zagospodarowanie turystyczne zapory 
Zalewu Niewiadoma” zwanego dalej w umowie „Przedmiotem umowy”. 

2. W skład przedmiotu umowy wchodzi: 

a) budowa elektronergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Niewiadoma i Nieciecz Włościańska. 

b) dostawa 2 szt. toalet przenośnych spełniających wymagania zapytania ofertowego. 

c) dostawa 10 szt. koszy na śmieci spełniających wymagania zapytania ofertowego. 

3. Sposób i zakres robót oraz zapłaty wynagrodzenia określa zapytanie ofertowe, dokumentacja techniczna oraz 
oferta Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na: …………….. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy określa się na: 06.03.2015. 

§ 3. 

Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie ........................ upr. nr ................... 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa. 



 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie powodującym minimalne 
przeszkody komunikacyjne oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, a także zbędne 
materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w 
terminie ustalonym na w § 2. 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (zdarzenia siły 
wyższej: silne mrozy, opady) powodujących opóźnienie lub uniemożliwienie Wykonawcy wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy w przewidzianym terminie, wówczas wykonanie zobowiązania podlega przesunięciu o okres 
czasu przerwy w wykonywaniu robót ze względu na ww. okoliczności. 

§ 6. 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po 
stwierdzeniu konieczności ich wykonania. 

2. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót – naprawienia 
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia. 

3. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami 
podczas wykonywania robót. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy 

jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: 

netto ....................................................................................................... zł. 

podatek VAT (…… %) ............................................................................. zł. 

Razem (brutto): .................................................................................... zł. 

słownie złotych : .............................................................................................................................. 

zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą i zapytaniem ofertowym. Jest to wartość maksymalna i stanowi limit 

kosztów. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, odszkodowania i inne 

wydatki związane lub wynikłe na tle realizacji przedmiotu umowy. 

4. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone 

w kosztorysie powykonawczym, sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe robót wyszczególnione w kosztorysie 

ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 

określonej w ust. 2. 



 

5. Waloryzacji ceny jednostkowej robót, wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym – nie przewiduje się. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych w 

oparciu o protokół konieczności, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu 

różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym, 

stanowiącym załącznik do umowy. 

7. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy  

w zakresie nie przekraczającym 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, potwierdzonego w 

protokole konieczności, spisanego przez strony i zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest 

wykonać na dodatkowe zamówienie po zawarciu nowej umowy. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 7 zostanie obliczone w oparciu o czynniki  

cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe 

(lub zamienne) wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu podstawowym - ceny tych 

materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” 

z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w 

tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty będące przedmiotem umowy, w trakcie jej 

realizacji, ustalona kwota brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku. 

10. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 

11. Wykonawca po realizacji zamówienia wystawi trzy faktury VAT – jedną za budowę elektronergetycznej linii 

napowietrznej, drugą za dostawę toalet przenośnych, a trzecią za dostawę koszy na śmieci. 

§ 8. 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o 
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe. 



 

8. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu 
usunięcia tych wad. 

§ 9. 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy  -   36 miesięcy, 

§ 10. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 
treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 11. 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez  uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 

e) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia poprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 
odstąpiła od umowy, 



 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest 
do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia, 

- odkupienia materiałów określonych w punkcie 4c niniejszego paragrafu umowy. 
 

§ 12. 

Strony poddają spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach 
procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta Wykonawcy 


