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Gózd, dnia 16.08.2022r. 

BGK.271.1.2022.MIAS 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Gózd zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:  

„Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd” w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla 

sołectw 2022” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, tel.: 48 320 20 97 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 

zgodnie z zasadą konkurencyjności i jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 

z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Remont boiska wielofunkcyjnego  

w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd” poprzez: 

 czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, 

 usunięcie obcych narośli wzdłuż linii krawężnika po całym obwodzie boiska, 

 malowanie linii farbami akrylowymi: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, 

 zakup i montaż siatek do bramek piłki ręcznej, 

 zakup i montaż siatki łańcuchowej do koszykówki. 

 

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa 

przedmiar robót kosztorysu ofertowego będący załącznikiem do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, 

posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie,                 

a także zapewnić sprawność eksploatacyjną. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

 Wykonać roboty budowlane w zakresie określonym w przedmiarze robót kosztorysu 

ofertowego. 

 Wykonać wszelkie inne prace oraz czynności niezbędne do wykonania roboty 

budowlanej  - wynikające z przepisów „Prawa budowlanego” w tym między innymi: 

roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, 

obsługę geodezyjną 

 Wykonać niezbędne do prowadzenia robót urządzenia placu budowy, utrzymywać ład 

i porządek podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót usunąć te urządzenia    

i uporządkować teren. 
 
 

 

Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za: 

 Uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, 

których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, 



2 
 

 Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym                  

z przekazanym terenem budowy, 

 Szkody i zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy - w tych 

elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, 

nie przewidziane do rozbiórki (np.: zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, 

jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.), 

 Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach - obiektach na skutek zdarzeń 

losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na 

własny koszt. 

W dniu zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą zawierającą: 

a) kosztorys powykonawczy wykonanych robót, 

b) dokumenty wymagane przez przepisy „Prawa budowlanego” i normy branżowe (atesty na 

zabudowane materiały,  oświadczenie kierownika robót). 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy - do 

dnia 16.09.2022 roku.  

Jako termin realizacji uważa się zakończenie wszystkich robót budowlanych  

i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie ich do odbioru. 

Zamawiający ustali termin odbioru końcowego robót, który przeprowadzony zostanie przez 

Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru. Będzie to odbiór 

komisyjny. 

 

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Oferta powinna zostać sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony druk oferty zał. Nr 1 

 kosztorys ofertowy – zał. Nr 2 

 oświadczenia – zał. Nr 3 i 4 

1. Cena wynikająca z oferty winna obejmować wszelkie koszty oraz być podana  

w kwotach netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo 

i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli 

występuje. 

2. Nie dopuszcza się wariantowości oferty - oferta powinna zawierać wszystkie wskazane 

przez Zamawiającego elementy. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę cenową należy: 

1. złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem: OFERTA: „Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, 

gmina Gózd” 

lub 

2. przesyłać pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@gozd.pl  

Oferta złożona elektronicznie powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym 

 

do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 11:00.  
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O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Liczy się data faktycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla 

pocztowego lub dowodu nadania. 

VII. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45236119-7 Naprawa boisk sportowych 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Wykonawca złoży w tym zakresie 

oświadczenie będące załącznikiem do oferty) 

 posiadają doświadczenie w realizacji robót budowlanych o podobnym zakresie — 

Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 budowę, przebudowę lub remont boiska 

sportowego  w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty (Wykonawca złoży w tym 

zakresie oświadczenie będące załącznikiem do oferty wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich wykonanie). 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych  

w oświadczeniu poprzez wezwanie do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

spełnienie niniejszego warunku. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

 

X. OCENA OFERTY 
 

1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Cena – 100%. 

2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym – zał. nr 1. 

3. Zaoferowana cena powinna być określona wartością brutto.   

4. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

5. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na cenę. 
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XI. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty  

i bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów 

 wezwania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących informacji zawartych 

w ofercie 

 zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert 

2. Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: Anna 

Kowalska, Izabela Maciejczyk e-mail: budownictwo@gozd.pl tel. 48 320 20 97  wew. 

30 

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gózd ul Radomska 7,  

26-634 Gózd, e-mail: gozd@gozd.pl 

 Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: ido@gozd.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego  zamówienia publicznego  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września  

2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

mailto:budownictwo@gozd.pl
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

2) Przedmiar robót kosztorysu ofertowego – zał. Nr 2 

3) Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przez Wykonawcę – zał. Nr 3 

4) Wzór oświadczenia o posiadanym doświadczeniu – zał. Nr 4 

5) Projekt umowy – zał. Nr 5 

 

 

 

 

Wójt Gminy Gózd  

     Paweł Dziewit 
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