Tyszowce, dnia 10 sierpnia 2018 r.
FPR. 0420.42.2018
Zaproszenie do składania ofert
na
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w celu
rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tyszowcach
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro do niniejszego postępowania ma
zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8 , 22-630 Tyszowce, NIP: 9211987290, REGON: 950369050

2. Zamówienie:
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
„Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Stref Aktywności (OSA) w celu rozwoju małej
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tyszowcach.
Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w skład, których wejdą urządzenia
plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablica informacyjna, ławki, stół do gry w szachy wraz z siedziskami
oraz nasadzenie drzewek ozdobnych w ilości 10 szt.

Infrastruktura sportowo- rekreacyjna w Tyszowcach ma zostać wybudowana na
działce ewidencyjnej o numerze 1386 położonej w Tyszowcach.
Zadanie obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z następujących elementów:
1. Urządzenie fitness – Biegacz;
2. Urządzenie fitness – Orbitrek;
3. Urządzenie fitness – Jeździec;
4. Urządzenie fitness – Rower ;
5. Urządzenie fitness –Wioślarz;
6. Urządzenie fitness – Twister;

oraz strefę relaksu składającej się z następujących elementów :
1. Stolik do gry w szachy z 4 siedziskami;
2. Ławka z oparciem - szt. 4;
3. Tablica informacyjna - szt. 1.
W ramach zadania należy wykonać zagospodarowanie zieleni polegające na zasianiu trawy
oraz nasadzenie drzewek ozdobnych.
Tablica informacyjna musi być wykonana zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi obowiązków

informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)”,
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Opis Techniczny
dołączonym do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

UWAGI:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b) Montowane urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że
zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.
c) Przy budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania
inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN
16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
z jej nowelizacjami oraz PN- EN 1177:2009.
d) Urządzenia należy fundamentować i instalować do podłoża zgodnie z instrukcją montażu
określoną przez producenta, z zachowaniem stref bezpieczeństwa i użytkowania urządzeń
sąsiednich zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176-2009, PN-EN 957-2006, PNEN 16630:2015-06, PN-EN 1177:2009.
e) Urządzenia zostaną wyposażone w karty informujące o przeznaczeniu oraz prawidłowym
wykonaniu aktywności.
f) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
przedmiot umowy do odbioru.
g) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem
zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich
innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty
Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia.
h) Jeżeli gdziekolwiek w Zaproszeniu do składania ofert, Dokumentacji technicznej, przedmiot

zamówienia określony zostanie poprzez wskazanie znaków towarowych, należy je rozumieć jako
takie same lub równoważne, przy czym przedstawienie dowodu równoważności leży po stronie
Wykonawcy.

5. Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3 należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 12 października 2018 r.
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym po
zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
wystawionego przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni
od dnia doręczenia faktury.

6. Kryterium wyboru cena = 100 %
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia do
składania ofert.

Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Oferta powinna zawierać komplet wymaganych dokumentów. W przypadku niekompletności oferty
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku braku
uzupełnienia oferta zostanie odrzucona. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia
treści złożonej oferty.

8. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:
a) osobiście w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach , ul. 3 Maja 8 , 22-630 Tyszowce w pokoju
nr . 1
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach , ul. 3 Maja 8 , 22-630
Tyszowce w terminie do dnia 16. 08.2018 r. do godz. 12:00
Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Adresat: Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
Oferta na: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (OSA w Tyszowcach).
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:
Wszelkie pytania związane z niniejszym „Zaproszeniem do składania ofert” należy kierować na
adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Piliszczuk tel. (84) 6612125
Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Tyszowce www.tyszowce.pl informację o
wyniku postępowania.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

10. Załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 – Opis techniczny
c) Załącznik nr 3 – Wzór umowy

