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Grodków, dnia 25.01.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2022 

 

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania pn.: 

„Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej – Adaptacja przestrzeni działki 

nr 97/2 w celu przywrócenia funkcji użytkowych - Rewitalizacja placu zabaw oraz 

stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców” 

 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”, adres siedziby 49-200 Grodków, ul. Kosynierów 7/1, 

NIP 7471898961, REGON 363750961, KRS 0000601199 reprezentowane przez: 

Prezesa Zarządu – Pawła Bireckiego 

Wiceprezesa Zarządu – Krzysztofa Pędziwiatr. 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni 

Spółdzielni Mieszkaniowej – Adaptacja przestrzeni działki nr 97/2 w celu przywrócenia 

funkcji użytkowych- Rewitalizacja placu zabaw oraz stworzenie miejsca spotkań dla 

mieszkańców”.  

Prace polegające na modernizacji placu zabaw oraz utworzeniu miejsca spotkań 

obejmowały będą między innymi roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu, założenie 

trawnika, dokonanie nasadzeń  krzewów, a także ułożenie kostki brukowej oraz montaż 

ławek i urządzeń placu zabaw. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w Załączniku nr 1 - 

przedmiar robót 

 

III. Miejsce realizacji zamówienia: 

powiat Brzeski, Gmina Grodków, działka nr 97/2 w Grodkowie. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji: 

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia wraz z dokonaniem odbioru do dnia 

15.05.2022 r. 

2. Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunki jakie musi spełniać oferent: 

1. złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie; 

2. udokumentowanie doświadczenia w realizacji inwestycji o podobnym charakterze 

i wartości w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty, tj. 

wykonanie co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw 

o wartości nie mniejszej nić 30.000,00 zł brutto. (Załącznik nr 3). 
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VI. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: Cena brutto oferty – 100 % 

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert zaoferują taką samą cenę, wyżej w rankingu 

będzie ten podmiot, który będzie posiadał większe doświadczenie. Cena zawarta 

w ofercie ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

VII. Termin oraz sposób składania ofert: 

Termin składania ofert: do dnia 9.02.2022 r., do godz.: 14:00 

Sposób składania ofert:  

− listownie na adres: Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”, 49 200 Grodków, 

ul. Chrobrego 5 – koperta z dopiskiem – „Stowarzyszenie Nasze Osiedla - 

Rewitalizacja placu zabaw oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców”; 

− osobiście pod wyżej wymienionym adresem. 

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego, oferty, 

które zostaną złożone po terminie wyznaczonym do ich składania zostaną odrzucone 

i nie podlegają ocenie. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.  

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Paweł Birecki, tel. 604 991 036, 

e-mail: prezes.naszeosiedla@gmail.com 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego www.nasze-osiedla.pl. Ponadto Zamawiający poinformuje 

o wyniku postępowania wszystkich oferentów. 

 

IX. Uwagi końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy zadania bez podania przyczyny lub zamknięcia wyboru ofert bez 

dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów. 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, 

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu. 

4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 

rozpatrzone. 

6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 

od postępowania ofertowego. 

7. Ocena zgodności ofert z wymogami Zamawiającego przeprowadzona zostanie 

na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie. 

http://www.nasze-osiedla.pl/
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Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty 

z wymogami. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

 

X. Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych robót 
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Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego  

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej – 

Adaptacja przestrzeni działki nr 97/2 w celu przywrócenia funkcji użytkowych - 

Rewitalizacja placu zabaw oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców” 

 

I. ZAMAWIAJACY: 

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”, adres siedziby 49-200 Grodków, 

ul. Kosynierów 7/1, NIP 7471898961, REGON 363750961, KRS 0000601199 

 

 

II. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa/Imię i Nazwisko …………………………............………………….......………… 

 

Adres siedziby/miejsce wykonywania działalności: ……………………………………… 

 

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

 

NIP ………………………………………  REGON …………………………………......  

 

Nr tel. ……………………………...……  e-mail ……………………………..….……... 

 

osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………… 

 

III. Ja niżej podpisany oświadczam, że  

1. zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego nr 1/2022 dla niniejszego zamówienia; 

2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego; 

3. cena ryczałtowa oferty na realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 

Cena netto ………………………..…… zł (słownie …………………………………….)  

Cena brutto : ………………………… . zł, (słownie ……………………………………)  

W tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości : ………………………. zł. 

 

4. cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

5. oferowany przeze mnie termin udzielenia gwarancji wynosi: 60 miesięcy. 

6. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności  lub czynności w zakresie  

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 
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7. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

8. termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

9. w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć 

w miejscu i terminie jaki zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

 

…………………….dnia………………                   

…………………………………………………… 
                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych robót 
 

 

„Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej – Adaptacja przestrzeni działki 

nr 97/2 w celu przywrócenia funkcji użytkowych - Rewitalizacja placu zabaw oraz 

stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców” 
 

 

I. ZAMAWIAJACY: 

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”, adres siedziby 49-200 Grodków, 

ul. Kosynierów 7/1, NIP 7471898961, REGON 363750961, KRS 0000601199 

 

 

II. WYKONAWCA 

Nazwa/Imię i Nazwisko …………………………............………………….......………… 

 

Adres siedziby/miejsce wykonywania działalności: ……………………………………… 

 

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

 

III. WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

Oświadczam, że przedkładam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej nie 3 

lata przez upływem terminu składania ofert. 

 

 

Lp. Rodzaj/ zakres 

Zamówienia 

Podmiot, na rzecz 

którego roboty 

zostały wykonane 

Miejsce 

wykonania 

Data 

wykonania 

dd/mm/rrrr 

Wartość 

Zamówienia 

Uwagi 

       

       

       

 

 
  

…………………….dnia………………                   

…………………………………………………… 
                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy) 


