Sadkowice, dnia 07.10.2020 roku.
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
telefon: 46/815 61 26
e-mail: ug@gminasadkowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy : zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro.

Gmina Sadkowice zaprasza do składania ofert na :
„ Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Sadkowice nr
działek ew. 382/3, 382/4 i Lubania numer działki ew. 599/1 „
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
telefon: 46/815 61 26
e-mail: ug@gminasadkowice.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boisk sportowych w
miejscowościach Sadkowice nr działek ew. 382/3,382/4 i Lubania nr działki ew.
599/1.
2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie na boisku sportowym w Sadkowicach :
- eliminacji chwastów poprzez opryskanie 12000 m2
- wertykulacji na krzyż 12000 m2
- aeracji 12000 m2
- piaskowaniu z włókowaniem 12000 m2
- dodatkowym równaniu równiarką ciągnikową i usunięciu wapna na liniach 12000 m2

- głębokim spulchnianiu 12000 m2
- dosiewie wgłębnym mieszanki sportowej 12000 m2

- wysianiu nawozu NPK 12000 m2
3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie na boisku sportowym w Lubani
- eliminacji chwastów poprzez opryskanie 5700 m2
- wertykulacji 5700 m2
- piaskowaniu z włókowaniem 5700 m2
- dodatkowym równaniu równiarką ciągnikową i usunięciu wapna na liniach 5700 m2
- dosiewie wgłębnym mieszanki sportowej 5700 m2
- wysianiu nawozu NPK 5700 m2

III. Kryteria oceny oferty
Kryterium oceny stanowić będzie :
Cena – 100%
Wzór do obliczenia punktowego :
Cena najniższa
- - - - - - - - - - - - - - - -x 100 pkt x 100%
Cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów i
zostaną spełnione wszystkie warunki wynikające z niniejszego zapytania cenowego.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert
Miejsce składania ofert :
1) W formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego pod
adresem :
Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, pokój nr 1 sekretariat
z dopiskiem na kopercie : Oferta – Modernizacja boisk sportowych w
miejscowościach Sadkowice i Lubania.
lub

2) na adres email :
ug@gminasadkowice.pl (oferta powinna być podpisana i przesłana w formie skanu)

Termin składania ofert :
do dnia 14 października 2020 r. do godz. 15:30.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 14 października 2020 r. do godz. 15.30 w sposób powyżej wskazany.

V. Sposób złożenia oferty:
1. Ofertę podpisaną przez Oferenta należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik
nr 1).
2. Cenę podaną w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową – musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza informację o
terminie podpisania umowy.
Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na BIP Gminy Sadkowice.
6. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie sporządzony i podpisany przez strony
umowy protokół zdawczo-odbiorczy. Płatność faktury za wykonany przedmiot umowy
nastąpi przelewem w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wypełnionej faktury.

VI. Termin realizacji zamówienia :
Od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.

VII. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w
umowie.

2. Wójt Gminy Sadkowice może unieważnić niniejsze postępowanie i odstąpić od
zawarcia umowy, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Załączniki :
1.Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
(bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej
30 tys. euro).

1. Przedmiot zamówienia :
„ Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Sadkowice nr
działek ew. 382/3, 382/4 i Lubania numer działki ew. 599/1 „
Dane dotyczące Wykonawcy :
Nazwa …………………………………………………………………………..
Siedziba ………………………………………………………………………...
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………….
nr NIP …………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego :
Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji boisk sportowych
a) w Sadkowicach nr działek ew. 382/3 i 382/4.
Oferujemy wykonanie :
- eliminacji chwastów poprzez opryskanie 12000 m2
- wertykulacji na krzyż 12000 m2
- aeracji 12000 m2
- piaskowaniu z włókowaniem 12000 m2

- dodatkowym równaniu równiarką ciągnikową i usunięciu wapna na liniach 12000 m2
- głębokim spulchnianiu 12000 m2
- dosiewie wgłębnym mieszanki sportowej 12000 m2
- wysianiu nawozu NPK 12000 m2
b) w Lubani numer działki ew. 599/1
- eliminacji chwastów poprzez opryskanie 5700 m2
- wertykulacji 5700 m2
- piaskowaniu z włókowaniem 5700 m2
- dodatkowym równaniu równiarką ciągnikową i usunięciu wapna na liniach 5700 m2
- dosiewie wgłębnym mieszanki sportowej 5700 m2
- wysianiu nawozu NPK 5700 m2
Oferujemy realizację kompletnego zamówienia za wynagrodzenie :
w kwocie …………………………………………….. zł brutto
(słownie kwota brutto:…………………………………………………)
Sposób wyliczenia :
Cena netto………………………………………………………………zł
Należny podatek VAT …………………………………………………ZŁ
(należy podać cenę łączną za wykonanie modernizacji boisk sportowych w miejscowości
Sadkowice numer działek ew. 382/3, 382/4 i Lubania numer działki ew. 599/1
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

…...…………………………………………
/podpis Wykonawcy/

