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Znak sprawy 32/2018/ZPM  
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na Remont ogrodzenia przy boisku sportowym                   

w Złotnikach w ramach zadania wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki 

będącego mieniem komunalnym gminy –remont piłkochwytów. 

 

 1.Zakres przedmiotu zamówienia: Remont ogrodzenia przy boisku sportowym                                     

w Złotnikach w ramach zadania wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki 

będącego mieniem komunalnym gminy –remont piłkochwytów zgodnie z załączonym 

przedmiarem 

 
Zakres robót do wykonania: 

1. Roboty rozbiórkowe ogrodzenia po stronie zachodniej boiska sportowego w Złotnikach 
(rozbiórka przęseł stalowych, słupków stalowych) 

2. Roboty rozbiórkowe ogrodzenia po stronie wschodniej boiska sportowego w Złotnikach 
(rozbiórka przęseł stalowych, słupków stalowych, słupków betonowych fundamentów 
ogrodzenia) 

3. Budowa ogrodzenia po stronie zachodniej boiska sportowego – piłkochwyty o wysokości 6 m 
powyżej poziomu terenu w rozstawie co 4,91 m – przęsła pośrednie i 3 m przęsła zewnętrzne 
na długości 60 m (roboty do wykonania: budowa fundamentów pod piłkochwyty, montaż 
słupków wraz z zestawem zaczepów do piłkochwytów o profilu 80 x 80 mm stalowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo, montaż siatki do piłkochwytów do wysokości 6 m 
wykonanych z siatki syntetycznej wraz z zestawem zawieszeń oraz naciągów, dowiezienie 
ziemi urodzajnej w celu wyprofilowania terenu – zasypanie starego cokołu fundamentowego) 

4. Budowa ogrodzenia po stronie wschodniej boiska sportowego – piłkochwyty o wysokości 6 m 
powyżej poziomu terenu w rozstawie co 4,89 m – przęsła pośrednie i 3 m przęsła zewnętrzne 
na długości 50 m (roboty do wykonania: budowa fundamentów pod piłkochwyty, montaż 
słupków wraz z zestawem zaczepów do piłkochwytów o profilu 80 x 80 mm stalowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo, montaż siatki do piłkochwytów do wysokości 6 m 
wykonanych z siatki syntetycznej wraz z zestawem zawieszeń oraz naciągów. 

  
Kody CPV: 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń, 
 

2.Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec  

3.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy   do 25.06.2018 r  

4.Okres gwarancji: n/d 

5.Warunki płatności: przelew 14 dni  

6.Warunki udziału w postępowaniu*: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełnia następujące  warunki: 



 

- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu 

zamówienia, 

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy 

Do oferty należy załączyć: 

- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, 

-  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej dwa zamówienia porównywalne   z przedmiotem zamówienia tj. 

wykonanie ogrodzeń  o wartości co najmniej 35 000 PLN brutto każde zamówienie wraz z 

załączeniem dowodów dotyczących w/w robót, określających, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

7.Kryterium oceny ofert: 100%  cena  

8.Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 

27 kwietnia  2018 r., do godz. 9.00 

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: P. Tomasz Ortyl   

Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 

zapytania należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem: Remont ogrodzenia przy boisku sportowym  w Złotnikach w ramach 

zadania wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki będącego mieniem komunalnym 

gminy –remont piłkochwytów. 

10.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zapytaniu ofertowym. 

11. Załączniki:  

1) Wzór oferty  

2) Przedmiar na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania na każdym etapie przed 

podpisaniem umowy,  

 

 

          

         Wójt Gminy Mielec 

           /-/ Józef Piątek 


