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 Z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy i Zarządzenia nr 111/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł, zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie 

pn.: „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim” realizowane w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 

I. Zamawiający  

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 

87-220 Radzyń Chełmiński  

  

II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim działka nr 

281/1 obręb Radzyń Chełmiński. Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat grudziądzki, gmina Radzyń 

Chełmiński poprzez:   

  

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

- pomiary geodezyjne – wytyczenie, 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) około 15 cm,  

- profilowanie i zagęszczenie podłoża , 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (po zagęszczeniu min. 20 cm), 

- wykonanie placu z kostki betonowej (10 x 13,5 m = 135 m2 )  bez fazowej grubości 6 cm w kolorze szarym 

na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin  

- montaż obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin,  



- rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim  

- zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim, 

- wykonania trawników siewem. 
 

2. Dostawa i montaż mini rampy SKATEPARKU 

 

- dostawa i montaż rampy SKATEPARKU – 1 szt. : 

 

Rampa w układzie rynnowym o wymiarach orientacyjnych długość 11,0 m, szerokość 6,0 m. Rampa 

wyposażona w balustrady ochronne stalowe – ocynkowane, balustrady zamontowane na  górnych podestach. 

Konstrukcja – drewno modrzewiowe skręcane za pomocą łączników ocynkowanych, elementy stalowe 

ocynkowane. Konstrukcja nawierzchni rampy – sklejka wodoodporna antypoślizgowa grubości minimum 15 

mm, Rampa zamontowana do podłoża przy użyciu śrub kotwiących zgodnie z wytycznymi producenta. Rampa 

wyposażona w minimum jeden właz konserwacyjno-inspekcyjny oraz wentylacje (np. szczeliny wentylacyjne) 

Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodny z normą 14974:2019-07 

 

- dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt. : 

  

Stojak o konstrukcji stalowej – ocynkowanej na minimum 5 stanowisk. Stojak z możliwością trwałego 

zamontowani do podłoża.  

 

- dostawa i montaż lampy solarnej – 1 szt.  

 

Lampa solarna  - 1 sztuka na słupie stalowym o wysokości 5 metrów zamontowanym na fundamencie 

betonowym. Lampa o strumieniu  świetlnym minimum 5000 lm, z czujnikiem zmierzchu oraz czujnikiem ruchu. 

Bateria littowo-jonowa.  

 

Umiejscowienie w/w elementów zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.  

 
 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie przewidziano do realizacji w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

IV. Sposób oceny oferty: 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższej zaoferowanej ceny za 

wykonanie przedmiotu zamówienia - najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów. 

 

Ilość punktów w kryterium będzie przyznawana według następującego wzoru przy czym 1% odpowiada 1 pkt: 

 

 

 

 

1. Ocenie będzie podlegać cena za całość zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym. 

2. Sposób obliczenia ceny: 

1) Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym                        i 

Ilość punktów = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100% 



załącznikach uwzględniając ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewiedzieć w chwili zawierania umowy. 

2) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT 

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane               

z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie. 

4) Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania. 

5) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 

6) Kwoty wyliczone przez Wykonawcę stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym 

względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania  i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego 

zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz 

ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową. 

3. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie podanego przez oferentów maksymalnego wynagrodzenia za 

przedmiot zamówienia. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  w której zostanie podana najniższa 

cena maksymalna za przedmiot zamówienia. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie zawierać taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę nie wyższą niż w pierwotniej ofercie.  

 

V. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta  powinna być sporządzona na formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i  koszty, jakie będą niezbędne do realizacji 

zamówienia. Cena  oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

VI. Dokumenty składające się na ofertę: 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
 

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.  
 

VII. Termin  i miejsce składania ofert :  

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2022 r. do godz. 14.00  w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński – 

sekretariat,  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński ul. Plac Towarzystwa 

Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.  

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem: NIE OTWIERAĆ – 



OFERTA „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim” 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2022 r. o godz.: 14.15 w siedzibie Zamawiającego ul. Plac Towarzystwa 

Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński. 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. O wyborze 

poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, z którym Zamawiający 

rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy  w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że Wykonawca jest nierzetelny lub nie 

wykonał należycie umowy na rzecz podmiotów publicznych.  

 

VIII. Osoby  upoważnione do kontaktu 

Bartosz Lewandowski – Kierownik Referatu Usług Komunalnych  - 668 377 407 / 56 688 60 01 wew. 148 

                                                                                 

              

             

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2. Projekt umowy - zał. nr 2  

3. Projekt architektoniczno-budowlany – zał. nr 3  
4. Przedmiar robót – zał. nr 4 

 


