
 

 

                                       
           Reguły, dnia 25 maja 2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2021 

 

 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 

Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację 

zamówienia polegającego na: Zagospodarowaniu terenu w północnej części Ogródka Jordanowskiego  

w miejscowości Raszyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Opis przedmiotu i zakres zapytania: 

Celem projektu jest promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez wykonanie placu zabaw dla 

dzieci niepełnosprawnych zlokalizowanego w północnej części istniejącego Ogródka Jordanowskiego 

znajdującego się na terenie Centrum Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30, nr działki 824/9 w obrębie 0014-

Raszyn 02. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się przygotowanie terenu inwestycji, zebranie  

i odwiezienie nadmiaru ziemi. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urządzenia zabawowe 

- ok. 52,86 m2. Zaprojektowano nawierzchnię kolorową, poliuretanową wodoprzepuszczalną, wykonaną na 

miejscu (bezspoinową). Nawierzchnia będzie ograniczona betonowymi obrzeżami z przyklejonym na wierzchu 

EPDM gr 1 cm. Pod nawierzchnię poliuretanową należy ułożyć podbudowę z kruszyw łamanych uszczelnić 

miałem o grubość warstwy 4 cm. Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, musi posiadać atest PZH 

i certyfikat zgodności potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1 177:2009. 

Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni 

odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka - składa się z granulatu pochodzącego z recyklingu. 

Wierzchnia, nadająca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat 

łączony jest za pomocą kleju poliuretanowego. Grubość wierzchniej warstwy EPDM min. 10 mm, grubość 

warstwy spodniej SBR dostosować do wysokości upadkowej urządzenia (WSU) wg PN-EN 1176: 2009. 

Minimalna łączna grubość nawierzchni bezpiecznej - 40mm. Grubości warstw nawierzchni bezpiecznej 

uzgodnić z producentem lub dostawcą nawierzchni.     

Należy wykonać instalację urządzeń zabawowych przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych - zestaw 2 

szt. W skład zestawów wchodzą koparka i karuzela. Urządzenia i ich lokalizacja musi spełniać wymogi normy 

PN-ENI 1176:2009. Wymagany i dopuszczalny jest tylko certyfikat dla urządzeń. Opis szczegółowy znajduje się 

w projekcie. 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien uwzględnić koszty serwisowania urządzeń zgodnie z umową 

i złożoną ofertą. W skład serwisowania wchodzą przeglądy zgodnie z kartami katalogowymi i wymaganiami 

Producenta poszczególnych urządzeń, konserwacja, w tym uzupełnianie brakujących i zużytych elementów. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania corocznych kontroli zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, które powinna przeprowadzać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Protokoły z w/w 

przeglądów, stwierdzające stan techniczny urządzeń, należy niezwłocznie przekazywać Użytkownikowi.  

 

 



 

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Nazwa zadania Jedn. 

miary 

liczba Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub 

rodzaj Parametr(y) charakteryzujące(y) 

przedmiot 

1. Roboty przygotowawcze usługa 1,00 Zgodnie z przedmiarem 

2. Nawierzchnie projektowane usługa 1,00 Zgodnie z przedmiarem 

3. Plac zabaw – dostawa i 

montaż urządzeń zabawowych 

dla dzieci niepełnosprawnych, 

tablicy infomacyjnej, tablicy z 

logo  

usługa 1,00 Zgodnie z  projektem 

Termin i miejsce realizacji: 

Gmina Raszyn. 

Oferta:  

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, 

w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna 

być podpisana przez oferenta. Do oferty powinien być dołączony opis doświadczenia oferenta oraz wykaz 

realizowanych projektów przez Wykonawcę jako dowód na posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych 

projektów (Portfolio Wykonawcy). Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

Kryteriami oceny ofert będą:  

a) cena – 80% 

b) doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług oraz referencje – 20%.  

Opis sposobu przyznania punktacji: 

Ocena kryterium nr a 

                                          najniższa zaoferowana cena brutto x 80 
Liczba punktów =          …………………………………………. 
                                          cena brutto w badanej ofercie 

 

Maksymalna liczba punktów: 80 

Ocena kryterium nr b (oceniane jest wykonanie placów zabaw za kwotę min 50 000,00 zł brutto za każdy) 

                                         

                                        liczba podobnych projektów w badanej ofercie x 20  
Liczba punktów =           ……………………………………………………. 
                                         najwyższa liczba podobnych projektów          

Maksymalna liczba punktów: 20 - 4 place zabaw  



 

 

                                                       15 - 3 place zabaw 

                                                       10 - 2 place zabaw 

                                                         5 - 1 plac zabaw 

Termin składania ofert:  

Termin składania ofert upływa w dniu: 28 maja o godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia). 

Miejsce składania ofert: 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-

michalowice.pl  lub złożyć w Biurze LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 

1, 02-516 Michałowice. W przypadku wyboru Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w sytuacji braku adresu e-mail 

oferenta). 

Informacje na temat zakresu wykluczenia:  

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub  
osobowego między zamawiającym a oferentem a w szczególności:  

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  

prostej;  

e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić  

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

Odrzucone też będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone przez  

oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz złożone po terminie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert – 

bez podania przyczyny.  

b) ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa tylko za zgodą Zamawiającego, wyłącznie w  

wypadkach istnienia nieprzewidzianych okoliczności.  

 

W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 396 z póżn. zm.).  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania 

żadnych zobowiązań wobec stron. 

 

 

Załączniki:  

            5. przedmiar  

            6. projekt 

            7. wzór umowy    

 

 

mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


 

 

                                                                                                         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr 11/2021 

 

_________________________

 Miejscowość, data 

                                                                 FORMULARZ OFERTOWY 

________________________ 

Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta 

____________________________ 

adres zamieszkania/ adres siedziby 

 

Oferta dla Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” na  

Zagospodarowanie terenu w północnej części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn 

Oferuję realizację zadania Objętego zapytaniem ofertowym  

w łącznej kwocie:  ____________________________ zł brutto. 

 

Cena obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi i jest adekwatna do 

przewidywanego czasu pracy nad realizacją usługi oraz posiadanych kwalifikacji i doświadczeniem w pracy  

o podobnym zakresie. Do oferty dołączam opis doświadczenia i/lub referencje na wykonanie placów zabaw za 

kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto w  ilości…….. 

Oświadczenie oferenta: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub 

czynności określonych w niniejszym zapytaniu.  

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 

ofertowym” są kompletne i prawdziwe. 

6. Upoważniam upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań 

mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 

wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 

 

____________________________________ 

data i czytelny podpis oferenta 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/2021– Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu do 

środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH, 

NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                (Miejscowość  i data)  

  

  

W związku z planowaną realizacją usługi Zagospodarowanie terenu w północnej części Ogródka 

Jordanowskiego w miejscowości Raszyn, oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zm.) na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 769).   

  

 

      .…………………………      

      (podpis i pieczęć)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 11/2021 - Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków 

publicznych przy realizacji operacji objętej niniejszą umową  

 

   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZY REALIZACJI 

PRZEDMIOTU UMOWY OBJĘTEGO NINIEJSZĄ UMOWĄ 

         

           (Miejscowość  i data) 

  

Nazwa i adres Wykonawcy   

                        

  

  

W związku z planowaną realizacją zadania dla projektu pn.  Zagospodarowanie terenu w północnej części 

Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn, oświadczam, że nie będę korzystał z innych środków 

publicznych przy realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.  

  

 

 

  

 .…………………………    

(podpis i pieczęć)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 11/2021 - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu 

z ubiegania się o finansowanie  

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O FINANSOWANIE NA 

PODSTAWIE ART. 35 UST. 5 ORAZ UST. 6 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO NR 640/2014 

  

  

 Nazwa i adres Wnioskodawcy         (Miejscowość  i data)  

  

  

  

W związku z planowaną realizacją operacji pn. Zagospodarowanie terenu w północnej części Ogródka 

Jordanowskiego w miejscowości Raszyn, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o 

finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014.  

  

  

        .…………………………       

         (podpis i pieczęć)  

  

 

 


