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Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

27-05-2019 

Termin składania ofert 

05-06-2019 

Numer ogłoszenia 

1187233 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego 

w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert.  

2. Oferty można składać w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 9:00 do 16:00. 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i 

opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 

następujący:  

Oferta na zadanie pn.  

” Dostawa sprzętu rekreacyjnego placu zabaw tzw. dmuchańca ” 

Nie otwierać do dnia………….. do godz. ………………… 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2019 r. o godz. 15.30. Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2019 r. o godz. 15.45 w siedzibie 

Zamawiającego.  

5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i 

godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający może dokonać przedłużenia tego terminu o oznaczony czas. 
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

p. Maciej MICIELSKI 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

726 690 288 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ” Dostawa sprzętu rekreacyjnego placu zabaw tzw. 

dmuchańca” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w ilości 1 kpl. 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Artykuły i sprzęt sportowy 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 

na rynek innowacyjnej usługi. Projekt przyczyni się do realizacji celu tematycznego 3 

RPO WiM 2014-2020 tj. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w 

odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do 

EFMR) oraz celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 3a tj. Lepsze warunki do 

rozwoju MŚP. W wyniku realizacji projektu polegającego na zaoferowaniu na rynku 

innowacyjnej usługi opartej na turystyce nastąpi wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ” Dostawa sprzętu rekreacyjnego placu zabaw tzw. 

dmuchańca” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w ilości 1 kpl. 

Wymiary min. 9,5 m x 5 m x 7 m (dopuszcza się rozbieżność w wymiarach do 5%). 

Kolor- wielokolorowy 

Kod CPV 

39522530-1 
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Nazwa kodu CPV 

Namioty 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r.  

UWAGA: 

TERMIN DOSTAWY I WYSTAWIENIA FAKTURY PODYKTOWANY JEST SPOSOBEM 

ROZLICZENIA PROJEKTU 

Załączniki 

 Zapytanie ofertowe 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie określa warunków 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie określa warunków 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie określa warunków 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie określa warunków 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie określa warunków 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający nie określa warunków 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
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następującym zakresie:  

1. Zmiany terminu realizacji umowy wynikającą z potrzeb prawidłowej realizacji 

Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.  

2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 

być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie 

strony, pod rygorem nieważności.  

4 W razie nie uzyskania dofinansowania na przedmiot zamówienia z programu pod 

nazwą „Bazy przygody i sprawności strefy przygody - wdrożenie autorskiego systemu 

organizacji imprez turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 

RPWM.01.00.00 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych 

firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości RPWM.01.03.00 

Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej 

fazie rozwoju Zamawiający w całości odstępuje od realizacji zakresu dostawy. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” i oraz oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia, 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionego 

kryterium oceny ofert. 

Kryterium cena waga 100 Waga (pkt.) 

zostanie zastosowany wzór: 

Najniższa cena brutto 

Ilość punktów = ----------------------------- x 100 

Cena oferty badanej Max. 100 
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2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa 

liczba punktów w każdej części oddzielnie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, 

niewspółmiernej do cen rynkowych.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i 

kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich 

relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.  

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują 

powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa oświadczenie załącznik nr 4 

4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana 

będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenie.  

5. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.  
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6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 

o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 

granicznego: spełnia / nie spełnia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

STREFA PRZYGODY MACIEJ MICIELSKI 

Adres 

Górna 5/5 

10-040 Olsztyn 

warmińsko-mazurskie , Olsztyn 

Numer telefonu 

726690288 

NIP 

7393564624 

Tytuł projektu 

Bazy przygody i sprawności strefy przygody - wdrożenie autorskiego systemu 

organizacji imprez turystycznych 

Numer projektu 

RPWM.01.03.02-28-0029/18-01 

Inne źródła finansowania 

Wkład własny beneficjenta 

 

 
                             Właściciel 

                      /-/ Maciej Micielski 
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