
  
 
 

Nowy Dwór Gdański 09.08.2018r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
Montaż urządzeń sportowo-zabawowych na potrzeby programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia :    
1. Przedmiotem zamówienia jest : Montaż urządzeń sportowo-zabawowych na potrzeby programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 
Strefy Aktywności. 

2. Zakres robót objętych zamówieniem zawarty jest w Opisie technicznym  stanowiącym załącznik do 
niniejszego zaproszenia. Szczegóły dotyczące zamówienia zawarte są w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu – do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – nie później niż do dnia 05.10.2018r. 
4. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu: 
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 
 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wpis z Polskiej Klasyfikacji 

Działalności. 
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w latach 2015-2017 

roboty o charakterze budowlanym o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że wykazane roboty zostały wykonane 
terminowo i prawidłowo ukończone oraz załączyć wykaz robót  wraz z referencjami.  

c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednia ilością 
pracowników - min. 5 osób (dla potwierdzenia należy przedłożyć zaświadczenie z ostatniego 
miesiąca ZUS P DRA) oraz Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 
Osoba, o której mowa wyżej musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej( dla potwierdzenia należy załączyć 
kopię powyższej dokumentacji). 

d. Posiadają obsługę geodezyjną do wykonania zadania zgodnie z projektem oraz przedłożenia 
protokołu wytyczenia placu i urządzeń. 
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku wskazania osoby – firmy geodezyjnej. 

  
 
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty przedmiotu zamówienia przez 36 miesięcy od 

daty odbioru końcowego. 

  

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Plac Wolności 5a, 82-100 Nowy Dwór Gdański 
NIP 578-025-02-63    REGON 000484080 

konto:PKO o/Malbork nr 34 1020 1778 0000 2202 0003 7788 
Kontakt: tel./faks 55 247 23 70  smnowydworgdanski@o2.pl 

 



III. Przygotowanie oferty 
1. Oferta winna zawierać: 

a. wypełniony Formularz Ofertowy (wzór Formularza Ofertowego jest załącznikiem nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia) nie może zawierać żadnych skreśleń i poprawek. 
 
 

2. Formularz ofertowy 
a. formularz ofertowy należy przygotować na podstawie Opisu technicznego będącego 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
 
Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszelkich prac, materiałów, urządzeń i usług 
niezbędnych do kompleksowego wykonania zamówienia pozwalającego na jego użytkowanie. 
 
Wzór Formularza ofertowego oraz umowy znajduje się na naszej stronie: 
http://www.smnowydworgdanski.pl/ 

 
 

IV. Termin i miejsce składania ofert: 
 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2018r. do godz. 9:00 
2. Ofertę można przesłać drogą pocztową (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim, 

ul. Plac Wolności 5a, 82-100 Nowy Dwór Gdański) lub złożyć osobiście w sekretariacie. 
3. Ofertę przesłaną drogą pocztową lub składaną osobiście należy przekazać  w zamkniętym 

opakowaniu opisanym następująco: „Montaż urządzeń sportowo-zabawowych na potrzeby 
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności” 

4. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu ofert do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym 
Dworze Gdańskim.  

5. Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2018r. do godz. 9:30 
 

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga: 

- Kryterium ceny wykonania zamówienia – 100% 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową, spełniająca wszystkie 

warunki wymagane przez Zamawiającego. 
VI. Kontakt z wykonawcą: 

Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55 247 23 70 
 
 
 
 
 
Załączniki do ogłoszenia: 

1. wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 
2. Opis techniczny – załącznik nr 2 
3. projekt umowy – załącznik nr 3 


