
Rzekuń, dnia 7 maja 2021 r.

ZOG. 26.5.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający  Zakład  Obsługi  Gminy ul.  Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń  zaprasza

do złożenia  ofert  na: „Konserwację oraz  czyszczenie boiska  sportowego  kompleksu  Moje

Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”.

Przedmiot zamówienia. 

W  ramach  zamówienia  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  rzecz  Zamawiającego  wykonywać

usługi  polegające  na trzykrotnej  kompleksowej  konserwacji  i  czyszczeniu  boiska  „Orlik”

w Rzekuniu.  W zakres  każdej  konserwacji  i  pielęgnacji  boiska  sportowego  (boisko  do  piłki

nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, pow.  1860 m2)  ze sztuczną trawą wchodzą następujące

czynności:

• wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki
obydwu materiałów z włókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny,

• maszynowe  oczyszczenie  brudnego  wypełnienia  poprzez  oddzielenie  od  niego
wszelkiego  rodzaju  śmieci,  szyszek,  liści,  kapsli,  patyczków  od  lodów,  stłuczonego
szkła,  kamieni,  mchu,  glonów,  kurzu  i  innych  zanieczyszczeń  oraz  ponowne
umieszczenie wypełnienia pomiędzy włóknami trawy,

• równomierne  rozprowadzenie  granulatu  na  całej  nawierzchni  z  ewentualnym
uzupełnieniem  granulatem  miejsc  o  zwiększonej  ekspozycji  (granulat  w  zakresie
wykonawcy - 2 tony),

• maszynowe  rozczesanie  i  wyprostowanie  zgniecionych  włókien  trawy,  przywrócenie
sprężystości,  elastyczności  i  miękkości  murawy  poprzez  dogłębne  rozbicie
i spulchnienie  wsypki  oraz  wygładzenie  murawy  z  zachowaniem  odpowiedniej
wysokości wystających ponad granulat włókien trawy,

• inspekcja systemu drenażu,

• wszystkie  zabiegi  winny  być  wykonane  przy  użyciu  specjalistycznych  maszyn
przeznaczonych do pielęgnacji sztucznej nawierzchni,

• należy  złożyć  specyfikację,  certyfikaty  maszyn  stosowanych  podczas  wykonywania
serwisu nawierzchni z trawy syntetycznej do wglądu.

W celu sprawdzenia stanu technicznego boiska istnieje możliwość dokonania przez Oferentów
wizji lokalnej kompleksu sportowego.

Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:

1) Usługa będzie wykonana w terminach:
a) konserwacja i czyszczenie – do 31 maja, 
b) konserwacja i czyszczenie – do 14 sierpnia,
c) konserwacja i czyszczenie – do 30 listopada. 
Istnieje  możliwość  przesunięcia  terminów  wykonania  konserwacji  w  przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych.



2) termin  związania  ofertą:  wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:

1) oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3):

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

c) znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.

2) specyfikacji,  certyfikatów  maszyn  stosowanych  podczas  wykonywania  serwisu
nawierzchni z trawy syntetycznej.

Ponadto wykonawca oświadcza, że:

• sąd  nie  orzekł  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  na  podstawie  przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób:

Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Zaproszenie do składania ofert nr ZOG.26.5.2021 na: „Konserwację oraz czyszczenie
boiska  sportowego,  kompleksu  Moje  Boisko-Orlik  2012  znajdującego
się w Rzekuniu ul. Nowa 7.”

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 17.05.2021 r. godz. 10:15

2) ofertę  podpisuje  osoba  uprawniona  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu
wykonawcy.

Miejsce i termin złożenia ofert: 

• Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  Zakładu  Obsługi  Gminy,  ul.  Kolonia  1B,  
07-411 Rzekuń lub mailem: zog@rzekun.net do dnia 17 maja 2021 r., do godziny 10:00.

• Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  17 maja 2021 r. o  godz.  10:15 w  Zakładzie  Obsługi
Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia: 

• formularz ofertowy (zał. Nr 1),

• wzór umowy (zał. Nr 2),

• oświadczenie  (zał. Nr 3).

 

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Łukasz Chojnacki –  tel. 502 131 009
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Opis sposobu obliczania ceny:

1) na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, podatek
VAT i cenę brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia,

• wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie,

• cena  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu
zamówienia,

• wszelkie  rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą odbywać się  będą
w złotych polskich.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  zamówienia  bez  podawania

przyczyny.

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

1. Jeżeli  oferta  jest  niekompletna,  w  szczególności  nie  została  złożona  na formularzu
ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.

2. W  przypadku  gdy  koszt  wykonania  podany  przez  Wykonawcę  przekracza  możliwości
finansowe Zamawiającego.

 Informacje o formalnościach 

1. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto oferty spełniającej  wszystkie wymogi
zawarte w  zaproszeniu oraz pod warunkiem akceptacji sprzętu przez Zamawiającego. 

Kryterium ceny:

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jakie może

otrzymać oferta
za kryterium

Cena całkowita z podatkiem VAT 100 % 100 punktów

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich
Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zamawiający  zawrze  umowę  z  wybranym  Wykonawcą,  nie  później  niż  w  terminie
związania ofertą. 

4. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,
Zamawiający  wybierze  kolejną  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

6. W  prowadzonym  postępowaniu  nie  mają  zastosowania  przepisy  Ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

Dyrektor

Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek
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Klauzula informacyjna dla Wykonawców lub Zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że: 

1. administratorem  danych  osobowych  Wykonawców  lub  Zleceniobiorców  jest Zakład
Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

2. administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl 

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba,  której  dane dotyczą,  lub do podjęcia działań na żądanie osoby,  której  dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,  zleceniobiorcą  świadczącym  usługę
z zakresu ochrony danych osobowych);

5. administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie
administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  upływu  okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2. przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania
lub ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia  danych  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi
do organu nadzorczego;

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
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