
          

Karpacz, 13 lipca 2021 r. 

                                                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Planowana wartość zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 

130.000,00 złotych netto.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Karpacz 

ul. Konstytucji 3 Maja 54 

58-540 Karpacz 

NIP: 611-010-77-59 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lokalizacja: działka nr 7/1, obręb 0001 – obok placu zabaw 

 

Przedmiot zamówenia obejmuje: 

1. Wykonanie projektu terenu do street workout wraz z urządzeniami oraz uzyskanie zaświadczenia 

o braku sprzeciwu do realizacji zamierzenia budowlanego. Teren na którym planowane jest 

przedsięwzięcie objęte jest ochroną konserwatora zabytków, jako zabytkowy układ urbanistyczny. 

2. Wyrównanie terenu – jeśli potrzeba. 

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o ziarnie 0,2 do 2 mm, grubości min. 30 cm. 

4. Dostawa i montaż urządzeń street workout wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo: 

1) Różnej wysokości drążki 

2) Drabinka pionowa i pozioma 

3) Poręcze wysokie do dipów 

4) Słup rurowy 

5) Ławka 

6) Drążek „żmijka“ 

7) Poręcze niskie 

8) Lina do wspinania    

9) Tablica z regulaminem z dibondu montowana na metalowym, ocynkowanym i malowanym 

proszkowo słupku, wys. 1,60 m. 

5. Kolor urządzeń wybrany zostanie po podpisaniu umowy. 

 

Wymogi ogólne: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka 

transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

infrastruktury zlokalizowanej obok. W przypadku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia infrastruktury. Wykonawca 

zobowiazany jest do usunięcia wszelkich szkód i awarii w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia 

przez pracownika merytorycznego UM Karpacz. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu w terminie 5 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, 



zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu 

budowy i montażu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na 

okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 

7. Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń. 

8. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, 

celem uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób 

przygotowania oferty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia. 

9. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami 

warunków atmosferycznych. Ponadto powinny posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, 

zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tych urządzeń. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Do 15.10.2021 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim. 

Oferta winna zawierać: 

- pełną nazwę oferenta 

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP 

-  cenę brutto wyrażoną w PLN,  

- poglądowy widok urządzeń street workout w trójwymiarze (załacznik). 

 

V. OCENA OFERT 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował nastepującym kryterium: Cena – 100%. 

 

VI. PŁATNOŚĆ 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT przelewem w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia do Zamawiającego (kancelaria Urzędu Miejskiego), poprawnie wystawionej faktury VAT, 

zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U z 2021 r. poz. 217 ze zm.).  

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do umieszczania na fakturze VAT numerów PKWiU 

dotyczących poszczególnych pozycji faktury, w celu prawidłowej weryfikacji obowiązku podatkowego 

– dotyczy faktur powyżej 15.000,00 zł brutto.     

3. Strony zgodnie postanawiają, że płatność za wykonaną dostawę odbywać się będzie z uwzględnieniem 

mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d  (t.j. 

Dz.U z 2021r. poz.685 z późn. zm.). 

4. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.  



 

 

VII. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

3. Jest to rozeznanie cenowe w celu badania rynku. Zamawiający informuje, że może nie zawrzeć umowy, 

w przypadku przekroczenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający.  

 

 

                                                                                                              Burmistrz Karpacza  

                                                                                                                Radosław Jęcek 

 

 

 


