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LGD-DW-SZLAK.STANICE.1.2014                        Połaniec, 29.04.2014 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą o wypełnienie  

i przesłanie oferty cenowej na: udrożnienie koryta rzeki Czarnej poprzez ścięcie drzew, 

oznakowanie stanic przy drogach krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnych, 

oznakowanie stanic przy drogach, budowę i wyposażenie stanic. 
 

Kryterium wyboru – 100% cena 
 

1. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 

ul. Ruszczańska 27 pok. 110 

28-230 Połaniec 

Tel. 015 8650 216, fax 015 8650 216 

Email: biuro@dorzeczewisly.pl 
www.dorzeczewisly.pl 

NIP: 866-169-85-10 

REGON: 260261584 

KRS: 0000314258 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) udrożnienie koryta rzeki Czarnej poprzez ścięcie drzew piłą mechaniczną od 

średnicy 26-75 cm – 51 szt. Przygotowanie terenu pod budowę – udrożnienie 

koryta (kod CPV 45100000-8) na odcinku objętym projektem. 

2) oznakowanie stanic przy drogach krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnych 

wg norm przepisów obowiązujących na poszczególnych kategoriach dróg. 

Oznakowanie stanic przy drogach (kod CPV 45 20 00 00-1 Budowa obiektów 

inżynierii wodnej), 

1) Budowa i wyposażenie stanic – 6 szt., polegająca na: wykonaniu koryta parkingów 

i chodników, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego – 3 303,2 m
2
, montaż 

ławek z bali dębowych – 10 szt., montaż stołów z bali dębowych – 5 szt., montaż 

wiat grillowych z grillem i okapem – 2 szt., montaż koszy 5 szt., montaż parkanu z 

bali drewnianych – 30 mb). Budowa i wyposażenie stanic POWRT (kod CPV 45 

20 00 00-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej). Elementy drewniane 

zaimpregnowane, zabezpieczone preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami 

np. Born, Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 
3) Obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym m.in. wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie przed 

przystąpieniem do robót, inwentaryzację powykonawcza i inne niezbędne. 

4) Umieszczenie w pasie rzeki Czarnej 20 znaków informacyjnych i ostrzegawczych 

oraz 5 tablic informacyjnych zakupionych przez LGD na stanicach na szlaku 

kajakowym, 

mailto:biuro@dorzeczewisly.pl
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Podstawą wyceny jest załączony kosztorys ślepy a uzupełniająco dokumentacja 

projektowa. Szczegółowy przedmiar zadań znajduje się w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Do zadania Wykonawcy należeć będzie uzyskanie zgody na wycinkę drzew w imieniu 

Zamawiającego. Wywóz drzew na koszt Wykonawcy. 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Roboty należy zakończyć do dnia 30 czerwca 2014 roku.  

 

Zadanie w ramach projektu pn. „Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku Gmina 

Rytwiany – Gmina Połaniec nową atrakcją turystyczna regionu” 
współfinansowany w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z 

wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 

rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, 

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów zależnych od rybactwa.  

4. WARUNKI  UDZIAŁU WYKONAWCY W ZAPYTANIU OFERTOWYM: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, do-

tyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-

żeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie); 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie);  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (za-

mawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).  

 

Ze składanych ofert na podstawie zapytania ofertowego wyklucza się wykonawców, 

którzy: 

1)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego rozeznania cenowego; 

2)   nie wykazali spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym;  

3)  którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych 

wymagań koniecznych dla udziału w zapytaniu ofertowym,  

4)  do których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczę-

to postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne. 

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom okre-

ślonym w treści zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału 
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w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów 

i oświadczeń. 
 
 

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENI WA-

RUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU : 

1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru.  

2)  Wypełniony formularz cenowy, według załącznika nr 2.  

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-lii) wykonaw-

cy podpisującego ofertę.  

 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO  

    Z WYKONAWCAMI. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonaw-

ców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:  Łukasz Orłowski, pracownik biura 

LGD Dorzecze Wisły w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerami tel. 015/ 865-

02-16 e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia 

oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.  

4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być spo-

rządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania 

5)  Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, 

ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem. 
6) Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpi-

sujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
7) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno 

zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY. 
 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1) Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę. 

2) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następują-

co:   „Oferta na wykonane prac związanych z wyposażeniem i budową stanic na szla-

ku kajakowym na rzece Czarnej” 

mailto:biuro@dorzeczewisly.pl
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3) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać  w siedzi-

bie Zamawiającego, ul. Ruszczańska 27 (parter  pok. 110), 28-230 Połaniec do dnia  

9  maja 2014 r. do godz. 15:00.  

4) O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.  
 

 

9. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest udrożnienie koryta rzeki Czarnej poprzez 

ścięcie drzew, oznakowanie stanic przy drogach krajowej, wojewódzkiej, powiatowej 

i gminnych, oznakowanie stanic przy drogach, budowę i wyposażenie stanic.  

2) Termin płatności - min. 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatność podzielona zo-

stanie na trzy faktury, w tym dwie częściowe i jedna końcowa. 

3) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty, na okres 24 miesię-

cy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych. 

 

10. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

1)    Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja LGD wyznaczona przez 

Zamawiającego. 

2)    Komisja LGD stwierdza prawidłowość ogłoszenia niniejszego postępowania oferto-

wego oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.  
3)    Komisja LGD:  

a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, 

które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w 

zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;  

b)  wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka 

postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty; 

c)  sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komi-

sji LGD.  

 

11. INFORMACJA O WYKONANIU ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE SRODKÓW Z  

      Z UNII EUROPEJSKIEJ 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w ramach projektu pn. „Szlak wodny na rzece 

Czarnej na odcinku Gmina Rytwiany – Gmina Połaniec nową atrakcją turystyczna 

regionu” współfinansowany w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej 

grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych 

społeczności, Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów zależnych od rybactwa.  
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     Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

LGD-DW-SZLAK.STANICE.1.2014 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ROBÓT 

 

L.p. Opis prac 
Jedn. 

obm. 
Obmiar 

Udrożnienie koryta 

1. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt. 12 

2. Ścinanie drzew piłą mechaniczna (śr. 36-45 cm)  szt. 11 

3. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt. 15 

4. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt. 8 

5. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt. 5 

Oznakowanie przy drogach 

6. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - 

obetonowane 

szt. 9 

7. Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 

0,3 m
2 

szt. 11 

Wyposażenie stanic POWRT 

8. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników 

w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm 
m

2 3 303,2 

9. Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie – 6 cm grub. po zagęszczeniu m
2 3 303,2 

10. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 

10 cm 
m

2 3 303,2 

11. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po 

zagęszcz. 8 cm 
m

2 3 303,2 

12. Ławki obudowa siedzeniowa drewniana z bali dębowych 

zaimpregnowane, zabezpieczony preparatem do ochrony przed pleśnią i 

insektami np. Born, Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 

m 30 

13. Stoły obudowa drewniana z bali dębowych zaimpregnowane, 

zabezpieczony preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami np. 

Born, Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 

m 15 

14.  Montaż koszy na śmieci /obudowa z drewna/ zaimpregnowane, 

zabezpieczony preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami np. 

Born, Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 

szt. 5 

15. Montaż wiaty grillowej z grillem i okapem zaimpregnowane, 

zabezpieczony preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami np. 

Born, Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 

szt. 2 

16. Montaż parkanu z bali drewnianych zaimpregnowane, zabezpieczone 

preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami np. Born, 

Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 

m 30 

 


