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ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Choszczno, ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno

CHOSZCZNO

zaprasza do z-tozenia oferty
na wykonanie zadania pn.:
,,Kreatywni" budowanie wspolnej tozsamosci lokalnej mieszkancow Gminy

Choszczno poprzez budow^ ogolnodost^pnej, niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej w Starym KIukomiu"
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Choszczno, maj 2019
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1. Nazwa i adres Zamawiaj^cego
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczao

tel. (95) 765 9300/(95) 765 93 24; fax (095) 765 9306
aaleksiun(%gmina.choszczno.pl
strona internetowa: www.bip.choszczno.pl,

2. Tryb udzielania zamowienia
1. Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonejest z zachowaniem zasad
rownego traktowania, uczciwej konlcurencji i przejrzystosci.
2, Post^powanie o udzielenia zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r, poz. 1025 ze zm.) z
uwzgl^dnieniem zasad konkurencyjnosci wyboru wykonawcow dla zadan przewidzianych do
wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich,
3. Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone na podstawie
Rozporz^dzenia Mlnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
wyboru wykonawcow zadan uj^tych w zestawieniu rzeczowo - fmansowym operacji oraz
warunkow dokonywania zmniejszen kwoty pomocy oraz pomocy technicznej.
4. Zamowienie zwi^zane jest z realizacj^ operacji w ramach poddzialania ,,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznosc"
w ramach dzialania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programem Rozwoju Obszarow Wiejsldch na lata 2014 - 2020 w zakresie: Rozwoj

ogolnodost^pnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej.
5. Post?powanie o udzielenie zamowienia jest jawne z uwzgl^dnieniem obowi^zku
traktowania na rownych prawach wszystkich wykonawcow uczestniczqcych w post^powaniu
zakupowym w sposob gwarantuj^cy zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji.
Post^powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
FU.042.03.01.2019.LGD

3. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowieniajest budowa centrum spoleczno - kulturalno -rekreacyjnego
w Starym Klukomiu. Realizacja zadania obejmuje nast^pujqce elementy funkcjonalne:
a) dwie altany plenerowe wraz z utwardzeniem terenu kostk^ betonow^
drobnowymiarow^, wyposazone w 4 lawo - stoly i 4 kosze na smieci
b) montaz dwuramiennej lampy parkowej solamej,
c) utworzenie boiska trawiastego do pilki noznej o wym. 20m x 40m wyposazone
w bramld o wym. 3,0 x 5,0m 2 szt.

d) utworzenie strefy odpoczynku z cz^sciowym utwardzeniem nawierzchni kostk^
betonowq drobnowymiarow^ wraz z wyposazeniem strefy w 6 -tawek parkowyc i koszy na
smieci szt.5.

Charakterystyka poszczegolnych elementow zagospodarowania
» Altana plenerowa o pow. zabudowy 34,5 m , pow. uzytkowej 32,5 m , kubaturze
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120,75 m x 2 altany. Altany parterowe, niepodpiwniczone, wolnostoj^ce, drewniane
nawiqzujqce do tradycyjnej zabudowy i dostosowane do krajobrazu otwartego.
Posadowienie bezposrednie na stalowych kotwach montazowych ocynkowanych
wbetonowanych. Dach - konstrukcja drewniana - krokwiowo -j^tkowa. Konstrukcja
wiaty: uldad s-tupow nosnych o przelu'oju 16x16, belka oczepowa 16x16, zastrzaly

12x12, Dach: j?tka 8x16, krokiew 8x16 pokryta dachowk^ bitumiczn^ ze spadkiem
25 - 38,8 . Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed korozjq biologiczn^
preparatem FOBOS M - 2 wg. Zalecen producenta lub innymi srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.
» Nawierzchnie: pod altanami utwardzone, z kostki drobnowymiarowej na podsypce
piaskowej z obrzezami trawnikowymi.
• Nawierzchnia zwirowa okalaj^ca altany (zwir na podsypce piaskowej z obrzezami
trawnikowymi).
• Boisko trawiaste: (niwelacja terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej wraz
z walowaniem, slew trawy).
® Pozostale nawierzchnie terenu (niwelacja terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej wraz z
walowaniem, slew trawy).
• Elementy wyposazenia uzupelniaj^cego: montaz •tawo - stolow drewnianych 4 szt.,
montaz lawek parkowych 6 szt., montaz koszy parkowych na smieci 5 szt. , montaz
bramek pitkarsldch o wym. 3,0 x 5,0 m - 2 szt, montaz dwuramiennej solamej lampy
parkowej na slupie wys. 4m- zasilanie wlasne.
Roboty budowlane, dostawa i montaz elementow sldadaj^cych si? na kompleks kulturalnorekreacyjny zawiera przedmiar robot oraz zalqcznik graficzny (zal^cznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego).
4. Lokalizacja: miejscowosc Stary Klukom, Gmina Choszczno, powiat choszczensld,

dzialka o nr ew. 94/5 obr?b ewidencyjny Stary Klukom o powierzclmi 7548 m ,
Powierzchnia obj?ta inwestycj^: 5800 m2.
5. Termin wykonauia zamowienia:
Okres realizacji przedmiotu umowy okresla si? od daty podpisania umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2019 r.
Przez termin wykonania przedmiotu zamowienia, rozumie si? dat? podpisania protokolu
odbioru przedmiotowego zamowienia.
6. Osoba upowazniona do kontaktu:
Kontakt: Anna Aleksiun, aaleksiun(%gmina.choszczno.pl

Tel. 95 765 9324, fax. 95 765 9306
7. Warunki platnosci: Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastqpi w oparciu
o faktur? koncow^ wystawion^ na podstawie protokolu. Faktura platna b^dzie
wterminie 30 dni od daty otrzymaniajej przez Zamawiaj^cego.
8. Warunki udzialu w post^powaniu oraz warunki wykluczenia:

1) W post^powaniu mog4 wziqc udzial wykonawcy, ktorzy spelniaj^ nast^puj^cy
warunki:
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Dysponowanie odpowiednim potencjalem techniczny oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia - warunek zostanie uznany za spehiiony, jezeli oferent dolqczy do
oferty oswiadczenie zgodne z zalqcznildem m- 2 Oswiadczenie o dysponowaniu
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia. Zamawiajqcy dopuszcza realizacj? zamowienia przy udziale
podwykonawcow.

2) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziatu w post^powaniu w przypadku istnienia
powiqzan osobowych lub kapitalowych. Przez powiqzania osobowe lub kapitalowe
rozumie si^ wzajemne powi^zania mi^dzy podmiotem ubiegaj^cym si? o przyznanie
pomocy lub pomocy technicznej lub Beneficjentem, lub osobami upowaznionymi do
zaciqgania zobowiqzan w ich imieniu, lub osobami wykonujqcymi w ich imieniu
czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem post^powania w sprawie
wyboru wykonawcy a wykonawc^ polegaj^ce na:
- uczestniczeniujako wspolnik spolki cywilnej lub osobowej,

- posiadaniu , co najmniej 10% udzialow lub akcji spofld kapitalowej,
- pelnieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarz^dzajqcego , prokurenta
lub pelnomocnika,
- pozostawaniu w zwiqzku matzensldm, w stosunlcu pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli,
- pozostawaniu z wykonawc^ w takim stosunlcu prawnym lub faktycznym, ze
moze to budzic uzasadnione wqtpliwosci, co do bezstronnosci tych osob.
9. Informacja o przeslankach odrzucenia oferty:

Zamawiaj^cy odrzuci oferty:
1) ktorych tresc nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,
2) zlozone przez oferenta, ktory nie spelnia warunkow, okreslonych w zapytaniu
ofertowym,

3) z-tozone przez oferenta podlegaj^cego wykluczeniu w zwiqzku z istnieniem
powi^zan osobowych lub kapitalowych,
4) ktore zostaly zlozone po wyznaczonym terminie na sldadanie ofert.
10. Wykaz wymaganych oswiadczen i dokumentow. Forma dokumentow.
1) Ofert? nalezy sporzqdzic zgodnie z formularzem oferty stanowi^cym Zal^cznik Nr 1
do niniejszego zaproszenia.
2) W ofercie nalezy podac cen? brutto za calosc przedmiotu zamowienia, okres
gwarancji oraz termin realizacji zamowienia.

3) Oferta must bye ztozona w formie pisemnej i bye podpisana przez osob? (osoby)
uprawnione do wyst^powania w imieniu Wykonawcy.

4) W przypadku, gdy ofert? podpisuje osoba inna niz wynika to z dokumentow
rejestrowych do oferty nalezy dol^czyc w oryginale pehiomocnictwo, zgodne
z wymaganiami Kodeksu cywilnego upowazniajqce do wykonania tej czynnosci.
5) Wszystlde za-t^czniki do oferty, stanowi^ce oswiadczenia powinny bye rowniez
podpisane przez upowaznionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsi^biorcy
must wynikac z dokumentow przedstawionych przez Wykonawc^.
6) Do oferty nalezy dol^czyc;
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aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji

dziatalnosci gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy
Wykonawcow prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz^,
oswiadczenie zawierajqce zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r, poz. 922) na potrzeby zwiqzane z ogloszoaym post^powaniem;
oswiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjalem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - wg wzom stanowi^cego
zal^cznik nr 2 do zapytania ofertowego;
oswiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z udzialu w post^powaniu wg wzoru stanowiqcego zalqcznik m' 3 do zapytania ofertowego;
Wymagane dokumenty powinny bye przedstawione w formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez osob^ uprawnion^ do
reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamiescic ofert? w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie
zamkni^tym, ktore b?dzie zaadresowane na Zamawiaj^cego i b?dzie posiadac oznaczenia:
Oferta na wykonanie zadania pn. ,,Kreatywni" budowanie wspolnej tozsamosci lokalnej
mieszkancow Gminy Choszczno poprzez budow^ ogolnodost^pnej, niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu" (oznaczenie sprawy:
FU.042.03.01.2019.LGD) oraz nazw? i adres lub piecz^c firmow^ Wykonawcy.
Koszty opracowania i zlozenia oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze ztozyc w prowadzonym post^powaniu wylqcznie jedn^ ofert?.
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca ola'esli cen^ calkowit^ oferty brutto dla przedmiotu zamowienia, podajqc
J4 w zapisie liczbowym na wzorze stanowiqcym zal^cznik nr 1 do niniejszej
zaproszema.

2) Cena winna obejmowac wszystlde koszty jakie poniesie Wykonawca zwiqzane
z obowiqzuj^cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.
3) Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w okreslonym terminie wraz z podatkiem VAT.
4) Jezeli ofert? ztozy osoba fizyczna nieprowadzqca dziatalnosci gospodarczej w cenie
oferty nalezy wliczyc sldadki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne oraz zaliczk? na
podatek dochodowy, ktore to Zamawiaj^cy, zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami,
zobowiqzany bylby naliczyc i odprowadzic.
5) Cena moze bye tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia, nie dopuszcza si?
wariantowosci cea. Ponadto zamawiaj^cy przy dokonywaniu wyboru wykonawcy
b^dzie si? kierowal zasadami m.in.:
• Zasadq zachowania uczciwej konkurencji, rownego traktowania wykonawcow
1 przejrzystosci,

• Racjonalnego gospodarowania srodkami publicznymi, w tym zasady
wydatkowania srodkow publicznych w sposob celowy, oszcz^dny oraz
umozliwiajc^cy terminow^ realizacj^ zadan, a takze zasady optymalnego
doboru metod i srodkow w celu uzyskania najlepszych efektow z danych
naldadow.
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Wybor zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystn^ ekonomicznie
ijakosciowo ofert?.
6) Cen? oferty nalezy podac w PLN. Cena must bye wyrazona w jednostkach nie
mniejszych mt grosze (nie dopuszcza si? podaniajednostek w tysi^cznych cz^sciach
zlotego).
12. Miejsce i termin skladania ofert:

1) Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajqcego: Urzqd Miejsld w Choszcznie, ul.
Wolnosci 24, 73-200 Choszczno, w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 15:30
2) Oferty zlozone po terminie nie b^dq rozpatrywane.
3) Wykonawca maze przed uplywem tenninu na skladanie ofert zmienic lub wycofac
swoJ4 ofert?.
13. Kryteria oceny ofert.
Oferty zostan^ ocenione przez Zamawiaj^cego w oparciu o nast^puj^ce la-yteria i ich
znaczenie. Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsz^ liczb?
punktow przyznan^ przez komisj? wg wzoru:
Cena brutto
Gwarancja

90%
10%

Kazda oferta b^dzie oceniana wg powyzszych la-yteriow zgodnie z ponizszym wzorem
P=PC+PG

gdzie:
P - Iqczna ilosc punlrtow
PC - ilosc punktow w kryterium ,,Cenna brutto"
PG - ilosc punktow w kryterium ,,Gwarancja"
1) Kryterium ,,cena brutto" - 90% (max. 90 pkt.)
Wartosc layterium b^dzie obliczana wedlug wzoru:

Cena oferty najtanszej brutto / cena oferty badanej brutto x 100 x 90% = liczba
punktow.

2) Kryterium ,,gwarancja" - 10% (max. 10 pkt.)
Wartosc layterium b^dzie obliczana wedlug wzoru:

Gwarancja badana (miesiqce) Gb / gwarancja najdtuzsza (miesi^ce) GN x 100 x 10%
= liczba punktow.
Minimalny wymagany przez Zamawiajqcego okres gwarancji na roboty budowlane,
dostarczon^ i zamontowan^ infrastruktur? dodatkowa wynosi 36 miesi^cy.
W przypadku podania przez Wykonawc? la-otszego niz wymagany 36 miesi^czny
okres gwarancji oferta zostanie odrzucona, Maksymalny okres gwarancji wynosi 60
miesi^cy.

Przy obliczeniu punktow dla kryterium Zamawiajqcy b^dzie bral pod uwag?
wyl^cznie liczb? miesi^cy ponad wymagany okres 36 miesi^czny.
W toku oceny ofert Zamawiajqcy wybierze ofert? z najwyzsz^ ilosci^ punktow.

W przypadku, gdy dwie lub wi^cej ofert uzyskaj^ tozsamq ilosc punlctow
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uniemozliwiajqc wybor oferty najkorzystniejszej, Zamawiajqcy wybierze sposrod nich
ofert? Wykonawcy, ktory wskazat najnizszq. cen^.
Ocena ofert dokonywana b^dzie na podstawie informacji przedstawionych przez
Wykonawcow na formularzu ofertowym.

14. Zawarcie umowy:
1) Zamawiajqcy zawrze umow? z Wykonawc^, ktory zlozy-t najkorzystniejsz^ ofert^.
2) Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowi^zany
jest dostarczyc Zamawiajqcemu kserokopi? dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy
b^dqcego osob^ fizyczn^ nieprowadzqc^ dzialalnosci gospodarczej).
15. Wynik post^powania:
Zamawiajqcy niezwlocznie po zakonczeniu post^powania w sprawie wyboru Wykonawcy
udost^pnia przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.choszczno.pl,
Wyborze Wykonawcy, albo
a) Odrzuceniu zlozonych wszystldch ofert, albo

b) Niezlozeniu zadnej oferty, albo
c) Zakonczeniu tego post^powania bez wyboru zadnej z ofert.
Zamawiaj^cy wskaze Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana termin i miejsce
podpisania umowy. W terminie wskazaaym w zawiadomieniu wybrany Wykonawca
powinien przybyc we wskazane miejsce celem podpisania umowy.
16. Inne zastrzezenia:

1) Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post^powania bez podania
przyczyny.
2) Zakazana jest zmiana tresci ofert w zakresie elementow podlegaj^cych ocenie
w ramach kryteriow oceny ofert (w tym w szczegolnosci wysokosci zaoferowanej
ceny).
3) Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si? od podpisania umowy,
Zamawiajqcy moze wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert.
4) Niedopuszczalnejest sldadanie ofert cz^sciowych.

5) Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert?.
6) Umowa zawarta z wybranym Wykonawc^ moze bye zmieniona, jezeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwi?kszenia zakresu swiadczenia.
7) Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawca powoduj^ca znmiejszenie zala-esu
swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wyst^pienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzeaia w chwili zawarcia umowy do prawidlowego
wykonania danego zadania wykonanie cz^sci prac obj^tych dotychczas tym zadaniem
stalo si? zb^dne.
8) Zmiana umowy zawartej z wybranyin Wykonawc^ powodujqca zwi^kszenie zakresu
swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do prawidlowego wykonania zadania jest
niezb^dne wykonanie dodatkowych prac nieobj^tych dotychczas tym zadaniem,
a koniecznosc ich wykonania powstala na skutek wystqpienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
- tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwi^kszenie kosztow dla

Zamawiaj^cego lub
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- danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest mozliwe danego zadania w calosci.

17. Klauzula informacyjna RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", Zamawiajqcy informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choszczna - Gmina Choszczno

2) kontakt do inspektora danych osobowych: tel 95 765 9368, e - mail:
rodo(%ginina.choszczno.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwi^zanym z post^powaniem w formie zapytania ofertowego przy realizacji zamowienia pn. „
Kreatywni" - budowanie wspolnej tozsamosci lokalnej mieszkancow Gminy Choszczno -

poprzez budow^ og61nodost?pnej, niekomercyjnej infrastmktury rekreacyjnej w Starym
Kllukomiu"
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, kt6i'ym udost^pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
4. Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez olu'es 4
lat od dnia zakonczenia post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przeki-acza 4 lata, olu'es przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,

5. Obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcychjest
wymogiem ustawowym ola-eslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem
w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania ola'eslonych

danych wynikajq z ustawy Pzp,
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przefrwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktoiych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

RODO,
8. Nie przysluguje Pani/Panu:
1) w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyja^nienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowac zmianq wyniku post^powania o udzielenie
zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieA umowy w zala'esie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie maze
narusza6 integralno^ci protokohi orazjego zalqcznik6w.
**Wyja^nienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze srodkow oclu-ony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego
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Zal^cznik m-1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA z dnia
Gmina Choszczno,
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

(piecz^c Wykonawcy) (Zamawiaj^cy)
1. Ja/My, nizej podpisani:

dzialaj^c w imieniu i na rzecz firmy :

(nazwa, adres, tel., fax., email)

w odpowiedzi na zaproszenie do zlozenia ofert w post^powaniu na wykonanie
zadania pn. ,,Kreatywni" budowanie wspolnej tozsamosci lokalnej mieszkancow
Gminy Choszczno poprzez budow^ ogolnodost^pnej, niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w Starym Klukomiu" b^dqcego przedmiotem zamowienia, ofemjemy
nast^pujqce warunki zamowienia:
cena brutto ..................... (slownie:..........,..............,......................,.........)

w tym:
cena netto: ..................... (slownie:........,.,......................,.............,.,........)

VAT.............................(stownie:...............,.........,.............,..................)

(tennin realizacji zamowienia uptywa dnia 21 lipca 2017 r.)
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materialy
i urz^dzenia podany w miesis|cach
2. Oswiadczam/y, ze zapoznalem/lismy si? z zaproszeniem do sldadaaia ofert i nie
wnosz^/nie wnosimy do niego zastrzezen oraz zdobylem/zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wiasciwego wykonania zamowienia.
3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej w zapytaniu dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy naldadaj^ obowiqzek posiadania takich uprawnien.
4. Posiadamy niezb^dn^ wiedz? i doswiadczenie oraz dysponujemy odpowiednim
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia.

5, Znajdujemy si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie
10
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zamowiema.

6. Jako wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy rozumiec wykonanie zamowienia
w zakresie okreslonym w zaproszeniu do sldadania ofert, przedmiarze robot.
7. Oferuj^/my wykonanie zamowienia w pelnym zakresie, zgodnie z zal^cznikiem graficznym
i przedmiarem robot stanowi^cym zalqczniku m' 4 do zaproszenia do sldadania ofert.
8, Zobowiqzuj? si^/Zobowi^zujemy si? zrealizowac zamowienie w terminie ola'eslonym
w Zaproszeniu do sldadania ofert.

9. Zobowi^zuj^/my si? w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
10. Uwazam/y si^ za zwi^zanego/zwiqzanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 dni od uplywu
terminu do sldadania ofert.
11. Oswiadczam, ze wypetnilem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ROD01)
wobec osob fizycznych, od ktoi'ych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.**

Zalqczaikami do niniejszego formularza stanowi^cymi integraln^ cz^sc oferty s^:

1)
2)
3)
4)

(miejscowosc i data) (podpis, piecz^tka
imienna osoby upowaznionej
do sldadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreslic

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych iiinych niz bezpo&'ednio jego dotyczqcych
lub zachodzi wylqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO ti'e^ci oswiadczenia wykonawca nie sldada (usuni^cie tre^ci o^wiadczenia np. przezjego wykreSlenie),

)rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
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Zalqcznik nr 2 do zaproszenia
Gmina Choszczno,
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Oswiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjalem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

Przedmiotem zadaniajest budowa centrum spoleczno - kulturalno -rekreacyjnego
w Starym Klukomiu.

Realizacja zadania obejmuje nast^pujqce elementy funkcjonalne:
a) dwie altany plenerowe wraz z utwardzeniem terenu kostkq betonow^
drobnowymiarow^, wyposazone w 4 lawo - stoly i 4 kosze na smieci
b) montaz dwuramiennej lampy parkowej solarnej,
c) utworzenie boiska trawiastego do pilki noznej o wym. 20m x 40m wyposazone
w bramld o wym. 3,0 x 5,0m 2 szt,
d) utworzenie strefy odpoczynku z cz?sciowym utwardzeniem nawierzchni kostkq
betonow4 drobnowymiarow^ wraz z wyposazeniem strefy w 6 iawek parkowych i
koszy na smieci szt,5.

Przyst^puji}c do udzialu w post^powaniu o roboty budowlane zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, oswiadczam, ze dysponuj^ odpowiednim potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia.

(miejscowosc i data) (podpis, piecz^tka
imienna osoby upowaznionej
do sldadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zalqcznik nr 3 do zaproszenia
Gmina Choszczno,
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno
Oswiadczenie o braku przeslanek do wylduczenia z udzialu w post^powaniu
Niniejszym oswiadczam/my, iz brak jest przeslanek do wykluczenia z udzialu
w post^powaniu o prace budowlane dla zadania pn. ,,Kreatywni" budowanie wspolnej
tozsamosci lokalnej mieszkancow Gminy Choszczno poprzez budow^ ogolnodost^pnej,
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu"

Nie istaiej^ powiqzania osobowe lub kapitatowe pomi^dzy Zamawiaj^cym lub osobami
upowaznionymi do zaci^gania zobowiqzan w ich imieniu, lub osobami wykonujqcymi w ich
imieniu czynnosci zwi^zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem post^powania w sprawie
wyboru wykonawcy, a wykonawcq.
Przez powi^zania kapitalowe lub osobowe rozumie si? wzajemne powiqzania mi^dzy
Zamawiaj^cym lub osobami upowaznionymi do zaci^gania zobowiqzan w imieniu
Zamawiaj^cego lub osobami wykonuj^cymi w imieniu Zamawiaj^cego czymiosci zwiqzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawc^,
polegaj^ce na:
a uczestniczeniu w spolcejako wspolnik spolki cywilnej lub spolld osobowej,

® posiadaniu, co najmniej 10 % udzialow lub akcji spolld kapitalowej,
® pdnieniu funlccji czlonka organu nadzorczego lub zarz^dzajqcego, prokurenta lub
pelnomocnika,
® pozostawaniu w zwi^zku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
® pozostawaniu z wykonawc^ w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzic
uzasadnione w^tpliwosci, co do bezstromiosci tych osob.

(miejscowosc i data) (podpis, piecz^tka
imienna osoby upowaznionej
do sldadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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