
FUNDACJA „PRACA DLA NIEWIDOMYCH” 

Organizacja Pożytku Publicznego KRS nr 0000158692 
ul. Jasna 22, 00-054  Warszawa, tel. 826 88 66  fax. 826 99 93 

www.fpdn.org.pl   e-mail: fpdn@fpdn.org.pl  

BRE Bank oddz. Korporacyjny Warszawa 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001 

  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 z dnia 24.08.2018r. 

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności  
 

I. Fundacja „Praca dla Niewidomych” w Warszawie w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności 

OSA, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegających na: „Budowie ogólnodostępnej, 

wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)” 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Fundacja „Praca dla Niewidomych, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa,  NIP 113-03-33-893, 
REGON 011570341 Tel.; www.fpdn.org.pl, email: k.wnorowska@fpdn.org.pl;   

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji „Praca dla 

Niewidomych” Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze 

Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. 

 

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym 

ZAZ Krzyżewo w Krzyżewie następujących robót:  

 Wykonanie podłoży placu zabaw; 

 Ogrodzenia terenu w zakresie wskazanym w projekcie; 

 Dostawy i montażu urządzeń oraz wyposażenia siłowni plenerowej; 

 Dostawy i montażu urządzeń oraz wyposażenia placu zabaw; 

 Dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia strefy relaksu. 

 Rekultywacja terenów zielonych i nasadzeń. 

Nazwa i kod CPV:  

 Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 

sportowych. 

 Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych 

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego: 

http://www.fpdn.org.pl/
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http://www.fpdn.org.pl/


 Dokumentacja projektowa  - załącznik nr 1a; 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne) – załącznik nr 1b; 

 Przedmiar prac/kosztorys ofertowy - załącznik nr 1c; 

Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, 

jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje 

wszelkie prace niezbędne do realizacji zamówienia, przewidziane w dokumentacji 

projektowej i niniejszym dokumencie. 

 

Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazanych powyżej, zawarto sformułowania: 

„powinno”, „winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg 

bezwzględny, nie zaś zalecenie, czy wskazówkę. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:  

 przedstawienie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie do obrotu i stosowania 

(atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w 

robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie 

inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji 

powykonawczej,  

 oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,  

 zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom 

podczas prowadzenia robót,  

 po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 

ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,  

 kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,   

 wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystąpienia,  

 usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.  

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia  i uzyskania 

wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie roboty 

budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu 

ofertowym.  

Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany 

jest do udzielenia min. 24 miesięcy, zaś maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia czynności przeglądów 

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta 

danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.  

 



3. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość 

kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, jeśli takie będą niezbędne do należytego 

wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do 

użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.  

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, będą one dokonywane 

w polskich złotych (PLN).  

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Miejsce realizacji Zamówienia: 

Fundacja „Praca dla Niewidomych” Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ 
Krzyżewo, Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły 

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KRYTERIA I ZASADY ZŁOŻENIA ORAZ OCENY 
OFERTY: 

 
1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

wykonanie zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji 

ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Na dowód potwierdzający spełnianie powyższych warunków Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu (Załącznik nr 2) – ocena: spełnia / nie spełnia 

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Weryfikacja powyższego zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego przez 
oferenta oświadczenia. 



 
4. Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty:  
 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się sumę punktacji: Ocena punktowa: Kryterium ceny C+ Kryterium 
okres gwarancji G 
a) cena za przedmiot zamówienia 90% (max. 90 pkt)  
b) okres gwarancji 10% - (max. 10 pkt).  
Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru: 

Kryterium ceny: 
                                                 cena minimalna 

Ocena punktowa C = —————— X 100 pkt x 90% 
                                       cena badana  

kryterium ceny zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt.  to 1% wagi kryterium. 

Kryterium okres gwarancji (G): 
1) minimalny okres gwarancji  wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesięcy;  
2) maksymalny okres gwarancji  wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy  

Kryterium - okres gwarancji  zostanie obliczone według następującego wzoru: 
                                                       Okres gwarancji badany  
                                                             (nie mniej niż 24) 

Ocena punktowa G = ———————————— X 100 pkt x 10% 
                                       Okres gwarancji najdłuższy 
                                              (nie więcej niż 60)  

a) Okresy gwarancji oceniane będą w jednostkach miesięcznych. 
b) kryterium okres gwarancji  zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt.  to 1% wagi kryterium. 

 
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty 
zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma najwięcej punktów w 
zbiorze ofert badanych (nieodrzuconych).  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej 

oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

VIII. WARUNKI, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferent musi założyć następujące dokumenty: 

a. Uzupełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 

b. Podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowiące załącznik nr 2. 

c. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

stanowiące załącznik nr 3. 

2. Oferty niekompletne, zawierające błędy oraz niezgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i/lub innymi wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone. 

3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania w terminie do dnia 30.08.2018r. w siedzibie tj. Fundacja „Praca 

dla Niewidomych”, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, osobiście, drogą pocztową, scan na 

adres e-mail: k.wnorowska@fpdn.org.pl (w tytule prosimy podać numer zapytania 

ofertowego), przesyłką kurierską. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu 

oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

4. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Katarzyna Wnorowska – tel. 

518 667 721 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 - 12.00. Pytania co do przedmiotu 

zamówienia prosimy kierować drogą pisemną (email) na adres: 

k.wnorowska@fpdn.org.pl 



5. Oferta przesłana po terminie nie będzie rozpatrywana. 

IX. ROZLICZENIE USŁUGI: 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, które obejmuje 

dostawę przedmiotu zamówienia w miejsce realizacji zamówienia wraz z kosztami transportu, 

rozładunku i montażu. 

2. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanej umowy, protokołu 

odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń” oraz prawidłowo wystawionej i dostarczonej 

faktury/rachunku za dostarczony towar według zamówienia. 

3. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA: 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian  

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania 

niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć przypadku, 

gdy z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczność zastąpienia 

oferowanego sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w odpowiedzi na wymagania 

określone w Zapytaniu innym sprzętem (niezgodność parametrów technicznych) z 

zastrzeżeniem, że wymaga to zgody Zamawiającego i że zaoferowane parametry 

techniczne ww. sprzętu będą nie gorsze od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie. 

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę 

zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena 

najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na 

realizację powyższego działania. 

5. Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy w wybranym Wykonawcą. Jeżeli 

wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do 

wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 

 

 

 

  

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 

 

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

/nazwa, ew. pieczęć Wykonawcy/ /miejscowość i data/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 24.08.2018r dotyczące 

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, polegających na: „Budowie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej 

Strefy Aktywności (OSA)”,  

I. Dane Wykonawcy: 

   

 

 

 

 

 

 

DANE WYKONAWCY: 
 

Nazwa 
 

 

Adres  
 

 

NIP 
 

 

KRS (jeśli dotyczy) 
 

 

DANE OSOBY DO KONTAKTU: 

Imię i nazwisko 
 

 

Telefon, e-mail 
 

 



II. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferujemy realizację usługi będącej 
przedmiotem zamówienia za łączną cenę brutto za cenę ryczałtowa: 

 

 Kwota Kwota słownie 

CENA OFEROWANA 

NETTO 

 

  

PODATEK VAT 23%   

 

CENA OFEROWANA 

BRUTTO 

 

  

Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane będące 

przedmiotem zamówienia wynosi: (nie mniej niż 24 miesięcy, nie więcej niż 60 

miesięcy): ………………………………………………………… 

 
 

Podpisując niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam (my), że:  
1. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte. 
2. Oferowany Przedmiot dostawy spełnia wymagania techniczne i funkcjonalne określone 

przedmiotem ww. zapytania ofertowego. 
3. Podejmuję/my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, 

zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością. 
4. Nie podlegam(y) wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania 

ofertowego w przedmiotowej sprawie. 
5. Akceptuję/emy termin oraz warunki realizacji i rozliczenia usługi. 
6. Oświadczam/y, iż udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach 

określonych w treści zapytania ofertowego. 
7. Świadomy/a/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/my, iż dane 

zawarte w formularzu ofertowym i przedłożonych załącznikach są zgodne z prawdą i stanem 
faktycznym. 

 
 
 

                                                                                     

………………………….……………………………………………… 

/data i podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej/ 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

Postępowaniu  

 

 

 .....................................  .....................................  

 /nazwa Wykonawcy/ /miejscowość i data/ 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 24.08.2018r. 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    Imię i nazwisko Wykonawcy/ osoby upoważnionej 
 
 
 

Oświadczam, że Wykonawca:  
 
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 

                                                                                       

………………………….……………………………………………… 

      / podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie o braku występowania powiązań  

 

 .....................................  .....................................  
 /nazwa Wykonawcy/ /miejscowość i data/ 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż nie mam powiązań z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności 

poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

  
 
 

                                                                                       

………………………….……………………………………………… 

         / podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej/ 
 

 

 

 


