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Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
tel. 17 773 05 90 
 

Mielec, dnia 28.07.2017r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie terenu 
wiejskiego – boisko sportowe w miejscowości Rydzów 

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zagospodarowanie terenu wiejskiego  
– boisko sportowe w miejscowości Rydzów w miejscowości Rydzów, 
 
Teren inwestycji stanowi obszar o powierzchni 2100,00 m2. Planowany zakres robót 
nie koliduje z występującą infrastrukturą nadziemną i podziemną. 
Zakres robót obejmuje: 
1. Demontaż istniejących bramek do gry w piłkę nożną o konstrukcji stalowej. 
2. Niwelacja i plantowanie nierówności istniejącego terenu (nadanie prawidłowych 
spadków) 
3. Montaż obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej przy istniejącej 
drodze do SUW 
4. Ułożenie siatki z PVC przeciw zwierzętom ryjącym 
5. Przykrycie siatki warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem terenu 
i plantowaniem 
6. Obsiew terenu mieszanką trawy boiskowej 
7. Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną. 
Zgodnie z załączonym przedmiarem  
 
2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec - 65%, Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego – 35% 
 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września                         
2017 roku , 

 
4. Okres gwarancji: zgodnie z pkt. 8 niniejszego zapytania  

 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni  

 
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: przedmiarze robót który 

jest załącznikiem do zapytania ofertowego na podstawie którego należy 
wykonać kosztorys ofertowy . 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnia 
następujące  warunki: 



Nr sprawy 30/2017/ZPM 

- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia, 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy, 
 

8. Kryterium oceny ofert:  
 

Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się 
kierował następującymi kryteriami:  
 
 1. Cena – waga kryterium 60%  
 2. Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem ( z zastrzeżeniami 
iż oceniane zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 
60 mc od daty sporządzenia protokołu odbiory końcowego). W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość 
okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36mc ) – 
waga kryterium 40%  
 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 
zasadami:  
a) Cena :  
C= Cn/Cob x 60%  
Gdzie  
C – liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium  
Cn najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert  
Cob – cena ofertowa badanej oferty  
60% - waga kryterium  
Przyjmuje że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium ceny                               
i kryterium okresu gwarancji  
  
b) Udzielona gwarancja na roboty:  
G=Gob/Gn x 40%  
G- liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium  
Gob – Oferowany termin gwarancji oferty ocenionej ( w pełnych mc – z zastrzeżeniem 
iż ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 60 mc. 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola 
określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem 
gwarancji na okres 36mc . 
W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji do wyliczenia 
punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany 
okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.  
Gn – najkorzystniejszy oferowany termin gwarancji w ofertach (w pełnych mc –                            
z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 60 mc  
40% waga kryterium  
Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie 
poniższego wzoru:  
Lp=C+G  
Gdzie Lp – liczba punktów  
C – Punkty przyznane w kryterium cena  
G - Punkty przyznane w kryterium gwarancje  
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Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  
  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Urząd Gminy Mielec                                                                                                               

w terminie do 7 sierpnia 2017 r., do godz. 10.00 
 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Ortyl 
 
11. Sposób złożenia oferty: 
 Formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania wraz                        
z kosztorysem ofertowym należy złożyć pisemnie w zaklejonej kopercie                           
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) z dopiskiem ,,Zagospodarowanie terenu 
wiejskiego  – boisko sportowe w miejscowości Rydzów’’ nie otwierać do                             
7 sierpnia 2017 r., do godz. 10.00 
 
12.  Miejsce i termin otwarcia ofert : 
Otwarcie ofert nastąpi 7 sierpnia 2017 r. - Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Mielec 
o godz. 10.15                            
 
13. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zapytaniu ofertowym. 
 

14. Załączniki:  
1) Przedmiar robót  
2) Wzór oferty 

 
                                   

         Wójt Gminy Mielec 
 

                                             /-/  Józef Piątek 
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                Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 
……………………………………………………………………………….…………………………………. 

Siedziba firmy: 
…………………………………………………………………………………….……………………………. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:…………………………………………… 

Nr REGON:……………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...…………………. 

...………………………………………………………………………………………………………………... 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  w terminie do …………………………………………… 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od 
daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 

składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 
       …………………………………………………………. 

                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


