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Krasnobród, dnia 18.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w ramach ROZEZNANIA RYNKU 

 nr 1/2020/RIT 

 

„Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni 

zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie” 

Dotyczy: operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach Strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” 

ul. 3 Maja 36, 

22-440 Krasnobród 

NIP 9222945295, REGON 060328308 

tel. 782 155 166, e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1. Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawianiu rzeczowo-finansowym operacji (…) 

oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania „Nasze Roztocze”, a Stowarzyszeniem Kulturalno-Naukowym „Do 

Źródeł”. 

2. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) 

nad Zalewem w Krasnobrodzie w ramach grantu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej 

Gminy Krasnobród” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załączniku Nr 1.  

3. Całość wyposażenia powinna posiadać atesty/certyfikaty oraz świadectwa stwierdzające 

dopuszczające do użytkowania. 

 

IV.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  

(KOD-Y CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

37440000-4 -Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

 

V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1.Elementy infrastruktury turystycznej muszą zostać zainstalowane w nieprzekraczającym 

terminie do dnia 10.05.2020 r., na działkach o nr ewidencyjnym: 1188, 1267/7, 1281/1, 

zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.  

2. Działki o numerach ewidencyjnych: 1188, 1267/7, 1281/1 położone są w miejscowości 

Krasnobród, Gmina Krasnobród. Teren działki, na której planuje się zagospodarowanie jest 

zróżnicowany, planowany do zagospodarowania obszar, pokrywają tereny biologicznie 

czynne w postaci terenów piaszczystych, niewielka ilość roślin. Teren ten przeznaczony jest 

do celów rekreacyjno-turystycznych i znajduję się w pobliżu Zalewu.  

3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 tj. Opis przedmiotu 

zamówienia oraz niniejsze Zapytanie ofertowe.     

4.Warunki zmiany umowy: zmiany w umowie mogą mieć miejsce w przypadku wystąpienia  

co najmniej jednej z okoliczności: 

a) zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było 

przewidzieć, zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi, 

b) brakiem dostępności przedmiotu zamówienia na rynku związany z trwającym procesem 

produkcyjnym. 

5.W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, może nastąpić zmiana 

terminu. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu do dnia 15.05.2020 r.  
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VI. WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

O udzielenie  niniejszego  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) kompetencji  lub   uprawnień   do   prowadzenia   określonej   działalności   zawodowej, 

zdolności technicznej o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten 

warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty Załącznik 

nr 3 do zapytania. 

 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.  Zamawiający uzna ten 

warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty Załącznik 

nr 3 do zapytania. 

 

VII. WYKLUCZENIA: 

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i prowadzeniem 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; 

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. 

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, płatne 100% po realizacji zadania i bezusterkowym odbiorze 

robót, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku.  

2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru końcowego wykonanych 

robót bez usterek.  
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IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres mmiecznik@krasnobrod.pl, 

kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 4.03.2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

odrzucone. 

2. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy. 

3. Oferty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura projektu 

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród” podany poniżej: 

  

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, 

ul. 3 Maja 36, pok. nr 8, 22-440 Krasnobród 

 

4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

 

„Oferta –„Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni 

zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie” - Nie otwierać przed  

wyznaczonym terminem otwarcia” , opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

5. Pod rygorem nieważności, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy. 

6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

7. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 

8. Oferta będzie ważna w przypadku gdy oferent złoży ofertę na wszystkie produkty. 

 

X.  KRYTERIA WYBORU OFERT.  

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:  

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

K1. Cena  90 % 90 punktów 

K2. Gwarancja 10 % 10 punktów 

 

2. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 

 

KRYTERIUM: CENA -K1:  

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.  
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90% - cena brutto – ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

                                          Cena oferowana brutto najtańszej oferty 

   C   =  -------------------------------------------------------     x  90 

                         Cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

 

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena 

 

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto. 

 

KRYTERIUM: GWARANCJA -K2:  

Długość gwarancji będzie oceniana następująco: 

Gwarancja do 36 miesięcy – 0 pkt 

Gwarancja do 48 miesięcy – 3 pkt 

Gwarancja do 60 miesięcy – 6 pkt 

Gwarancja powyżej 60 miesięcy – 10 pkt 

 

10% - gwarancja – ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

                   Ilość punktów za gwarancję w ocenianej ofercie 

           G =  -----------------------------------------------------------------         x  10 

              Maksymalna ilość punktów otrzymanych za gwarancję  

 

G -  ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja 

 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, który uzyska w wyniku oceny 

ofert najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w 

oparciu o następujący wzór: 

 

Ocena oferty = C + G 

 

4.  Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą sumą punktów. 

5. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, o ile zaoferowana cena przewyższać będzie budżet 

przeznaczony na realizację zamówienia. 

6. W przypadku. gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy. Zamawiający podpisze 

umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną 
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najwyższą liczbę punktów (jeżeli cena oferty nie przekracza wartości środków 

przeznaczonych na realizację zamówienia). 

7. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej: 

www.krasnobrod.pl w zakładce ”Stowarzyszenia”.  

 

XI. Osoba do kontaktów  Małgorzata Miecznik-Borkowska, tel. 782 155 166.  

 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie, 

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

 

XVII. Informacje dodatkowe: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe 

„Do Źródeł”, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. 3 Maja 36, 22 – 440 Krasnobród,  

reprezentowane przez Prezesa, zwanego dalej „Administratorem”. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami 

poprzez pocztę elektroniczną: stowarzszenie.dz@gmail.com  lub pocztę tradycyjną pisząc na 

adres: Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, ul. 3 Maja 36, 22 – 440 

Krasnobród. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

1)  podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

2) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem  

są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora 

dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.  

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

http://www.krasnobrod.pl/
mailto:stowarzszenie.dz@gmail.com
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych 

podlegających przetwarzaniu;  

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także 

prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania –do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie 

przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) 

oraz e) RODO –prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w 

celu wskazanym w ust. 3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych 

danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.  

11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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