
 
 
 

Szczecin, dnia 29 lipca 2019 r. 
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto zgodnie z zasadą konkurencyjności 
 

 

MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 38 wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462052, NIP: 851-31-69-079 zaprasza 
do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw przy obiekcie 
przedszkolnym „Siódme Niebo” w Szczecinie, przy ul. Zygmunta Moczyńskiego 8.  
Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację 
przedmiotowego zadania. 
 
Niniejsze   zamówienie   współfinansowane   jest   ze   środków   Europejskiego   Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, „Działanie RPZP.08.01.00 
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” w związku z realizacją  projektu  „Przedszkole 
specjalne szansą dla niepełnosprawnych dzieci”. 
 
I.   ZAMAWIAJĄCY. 

MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o.,  ul Welecka 38,  Mierzyn, Przedszkole „Siódme Niebo”  
ul. Zygmunta Moczyńskiego 8, 70-492 Szczecin   
REGON: 321375421, NIP: 851-31-69-079, strona internetowa: www.siodmeniebo.szczecin.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem  zamówienia jest wyposażenie placu zabaw  przy obiekcie przedszkolnym 
„Siódme Niebo” w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Moczyńskiego 8, dla dzieci powyżej 3 roku 
życia.  
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części, jak poniżej: 
 

1. Część 1. – Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznego  spadku z piasku o wielkości ziarna              
od 0,2 mm do 2,0 mm i nie zawierać cząstek iłowych i pyłowych.  
Szacowana powierzchnia  ok. 250 m² (+/- 10%) i głębokości minimum 20 cm. 
 

2. Część 2 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych: 
A. Huśtawka potrójna w tym min jedno siedzenia typu bocianie gniazdo 
    Wymiary min. 230 cm szerokości, 215 cm długości i 650 cm szerokości 
    Dla dzieci od 1 roku życia 
B. Huśtawka sprężynowa - zwierzątko   
    Wymiary min. 20 cm szerokości, 160 cm długości, 80 cm szerokości 
    Dla dzieci od 1 roku życia 
C. Karuzela tarczowa   
    Wymiary min. 150 cm szerokości, 150 cm długości, 80 cm wysokości  
    Dla dzieci od 3 roku życia 

http://www.siodmeniebo.szczecin.pl/
http://www.siodmeniebo.szczecin.pl/


 
 
 

D. Piaskownica  
    Wymiary min. 200 cm szerokości, 200 cm długości, 35 cm wysokości  
    Dla dzieci od 1 roku życia 
E. Zabawka typu spinner  
    Wymiary min. 50 cm szerokości, 50 cm długości, 119 cm wysokości  
    Dla dzieci od 3 roku życia 
F. Huśtawka - typu wagowego   
    Wymiary min. 200 cm szerokości, 50 cm długości, 55 cm wysokości  
    Dla dzieci od 3 roku życia 
G. Tablica na regulamin   
    Wymiary min. 50 cm szerokości, 10 cm długości, 180 cm wysokości 
H. Plac zabaw  drewniany - typu wieża zawierający dwie zjeżdżalnie, tunel, 
ściankę wspinaczkową,  drabinkę, linki do wspinaczki, wieżyczka ze spadzistym dachem 

Wymiary min. 560 cm szerokości, 650 cm długości, 300 cm wysokości  
Dla dzieci powyżej 3 roku życia. 

 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania wszystkich przedmiotów, 

wymienionych w pkt II, w sposób gwarantujący ich bezpieczne użytkowanie. 

4. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 
zamówienia: 

− dla części 1 -  na okres co najmniej 12 miesięcy, która obowiązywać będzie od chwili 
odbioru końcowego*  

− dla części 2 -  na okres co najmniej 12 miesięcy, która obowiązywać będzie od chwili 
odbioru końcowego* 

 

5. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
Część 1 - 14.21.10.00-3 – Piasek 
Część 2 - 37.53.52.00-9 – Wyposażenie placów zabaw 
 
III.ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba części: dwie.  
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Termin realizacji zamówienia: do 14  dni od daty podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
2. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Szczecin ul. Zygmunta Moczyńskiego 8. 
 
V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW, PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego, nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  
wzajemne  powiązania  między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu zamawiającego i jego jednostek  organizacyjnych  lub  osobami 
wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  i  jego  jednostek organizacyjnych czynności 



 
 
 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej; 
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4) 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. 

3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w punkcie 1 - Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia wpisu z właściwego rejestru zgodnie z rozdziałem IX pkt. 7. ppkt 3. 

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w punkcie 2- Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem załącznika nr 1. 

5. Brak podstaw do wykluczenia będzie oceniane metodą spełnia- nie spełnia. Wykonawca 
nie spełniający warunku będzie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. 

6. Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  uzupełnienia  ewentualnych  braków  lub 
udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

 
VII.  KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB JEJ OCENY 
 

1) Kryterium oceny ofert – cena - waga 100% - dla części 1 i części 2 zamówienia 
 
Ocena ofert w zakresie przestawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze 
wzorem odpowiednio dla każdej części zamówienia: 
 
           najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 
C= -------------------------------------------------------------------------------- X 100 pkt 
                                           cena oferty badanej 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę całkowitą   
brutto za wykonanie zamówienia odpowiednio w każdej części zamówienia. 
 

2) Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
– dotyczy każdej części zamówienia. 

3) Cenę oferty dla każdej części zamówienia należy podać w wartości netto i brutto, 
zgodnie ze wzorem w formularzu cenowym. 



 
 
 

4) Cenę, odpowiednio na część, na którą wykonawca składa ofertę, należy określić na 
podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
Zaproszenia. 

5) W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie 
Wykonawcy) wyrażona zostanie w PLN i rozliczana będzie w PLN. 

6) Cena oferty dla każdej z części zamówienia musi obejmować całkowity koszt 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do 
poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienie                            
(w szczególności koszty dostawy) i uwzględniać wszystkie czynności związane z 
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 

7) Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1.   W   niniejszym   postępowaniu   wszelkie   oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz 
informacje przekazywane będą w formie:  
-  pisemnej, 
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail: 
koordynator@siodmeniebo.szczecin.pl; przy   czym   zawsze   dopuszczalna   jest   forma   
pisemna   za   pośrednictwem   operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
 
2.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 38 wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462052, NIP: 851-31-69-079 obiekt 
przedszkolny „Siódme Niebo” w Szczecinie, przy ul. Zygmunta Moczyńskiego 83. Forma 
pisemna wymagana jest do: 

1)  złożenia oferty wraz z załącznikami, 
2)  powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty, 

2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: 
p. Edyta Rosa e-mail: koordynator@siodmeniebo.szczecin.pl 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę napisaną w języku polskim. 
2. Oferta winna zawierać: 

1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia; 
2) Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  

ubiegających  się o  udzielenie  zamówienia,  ewentualnie  umowa  o  współdziałaniu,  
z  której  będzie  wynikać przedmiotowe  pełnomocnictwo. Pełnomocnik  może  być  
ustanowiony  do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 
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3) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. Chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 
 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 
na adres Zamawiającego: MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o.,  ul Welecka 38,  Mierzyn 

2. Ofertę  należy  umieścić  w  zaklejonym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) 
zaadresowanym i opisanym adresem Zamawiającego i oznaczoną tytułem:  
„Oferta wyposażenie placu zabaw.  
Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.” 

3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 
Zamawiającemu. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą  przez  30  dni.  Bieg  terminu  

związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nieprawidłowego oznakowania  opakowania  lub  braku  którejkolwiek  informacji  
podanej  w  niniejszym punkcie. 

8. Otwarcie  ofert  nastąpi dnia 5 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00. 
9. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdej części zamówienia. 
11. Otwierając  oferty  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy Wykonawców,  

którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen. 
12. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany 

powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką 
pocztową lub kurierską). 

 
XI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY 

1. O miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  
jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem drogą 
elektroniczną. 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 

3. Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  
i  adres Wykonawcy,  zostanie  opublikowana  niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  na  
stronie  internetowej Zamawiającego. 

4. Jeżeli  Wykonawca, którego oferta  została  wybrana,  nie  podpisze  umowy  w  terminie  
i  miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 
 
 
 



 
 
 
XII. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia 
którejkolwiek z ofert. 
 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania przesłanych dokumentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający 
może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. 
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia; 
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  
dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  
zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia. 

3) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów   
o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  
 o  udzielenie zamówienia, 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
4) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 
8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne   omyłki   polegające   na   niezgodności   oferty   ze   specyfikacją   istotnych   

warunków 
4) zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 



 
 
 
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 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. 

U.  UE  L z  2016  r.  Nr  119  poz.  1  i  z  2018  r.  Nr  127  poz.  2),  zwanym  dalej  „RODO” 

informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych jest MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o., e-mail: 
koordynator@siodmeniebo.szczecin.pl 
2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się 
 na adres wskazany powyżej; 
3. dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wyposażenie placu zabaw”,   prowadzonym  zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz jego 
realizacji; 
4. dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  /  powierzone  osobom  lub  podmiotom,  którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  
r.  poz.  1986  ze  zm.),  dalej  „ustawa  Pzp”  oraz  podmiotom,  które  na  mocy obowiązujących   
przepisów   prawa   mogą   dokonywać   oceny,   weryfikacji   i   kontroli prowadzonego 
postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z 
pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej 
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów 
archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze 
zm.) oraz ustawy Pzp; 
7. w   odniesieniu   do   danych   osobowych   decyzje   nie   będą   podejmowane   w   sposób 
zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO; 
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1)  dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO; 
2)  sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO; 
3)  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO 
z wyjątkiem  przechowywania,  w  celu  zapewnienia  korzystania  ze  środków  ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
 
 
 
 



 
 
 

10.  osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do: 
1)  usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO; 
2)  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3)  sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, 
gdyż 
podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Załącznik nr 1                                     

Miejscowość i data, …………………………………..  

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………. 

tel.: ……………………………….. 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia DD.MM.RRRR r. wyposażenie placu zabaw  przy 

obiekcie przedszkolnym „Siódme Niebo” w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Moczyńskiego 8, 

dla dzieci powyżej 3 roku życia. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zgodnie 

z wymogami w nim zawartymi za kwotę w wysokości:  

Część 1 – Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznego  spadku z piasku o wielkości ziarna              
od 0,2 mm do 2,0 mm i nie zawierać cząstek iłowych i pyłowych*: 

 

cena netto ………….……………………………………………………... zł  

Stawka podatku Vat: ….……% 

cena brutto ………………………………………………………..………zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………………..). 

Część 2 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych*: 

cena netto ………….……………………………………………………... zł  

Stawka podatku Vat: ….……% 

cena brutto ………………………………………………………..………zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………………..). 

/ należy wpisać oferowaną cenę na część, na którą wykonawca składa ofertę/ 



 
 
 

2. Oświadczam, że udzielam Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonanie 
przedmiotu zamówienia: 

Część 1 -  na okres ……………………. miesięcy, od chwili odbioru końcowego*  

/ należy wpisać oferowany okres gwarancji gdy wykonawca składa ofertę na część 1 - zamawiający wymaga 
minimum 12 miesięcy gwarancji/ 

Część 2 -  na okres ……………………..miesięcy, od chwili odbioru końcowego* 

/ należy wpisać oferowany okres gwarancji gdy wykonawca składa ofertę na część 1 - zamawiający wymaga 
minimum 12 miesięcy gwarancji/ 

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:  

Część 1 - do 14  dni od daty podpisaniu umowy.* 

Część 2 - do 14  dni od daty podpisaniu umowy.* 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania 
osobowe lub kapitałowe z zamawiającym. 

5. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty 
wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

6. Do kwot netto zostanie doliczony należny podatek VAT, w wysokości wynikającej  
z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia danej faktury. 

7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i wzorem umowy   
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

8. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne 
niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty oraz że znany jest  
zakres robót, warunki, w których będzie realizowany przedmiot Umowy oraz że dokonano 
oceny technicznej zakresu robót i uwzględniono ją w Formularzu ofertowym. 

9. Oświadczam/y, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

10. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

11. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Dodatkowo zobowiązujemy się do wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam(my) w przypadku zmian zakresu lub celu 
pozyskanych danych osobowych.   

 
………………………, dn. …………………….     …………………………………………………… 

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych)  
do reprezentacji wykonawcy 

*- niepotrzebne skreślić 



 
 
 
Załącznik nr 2 
 

WZÓR UMOWY 

UMOWA 

na wyposażenie placu zabaw  przy obiekcie przedszkolnym „Siódme Niebo” w Szczecinie 

przy ulicy Zygmunta Moczyńskiego 8, dla dzieci powyżej 3 roku życia 

realizowana w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  

zawarta w dniu …………… 2019 r. w Szczecinie  pomiędzy: 

Medical Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie (72-006) przy ul. Weleckiej 38,  

NIP: 8513169079, REGON: 321375421,  

reprezentowanym przez:  

Piotra Wagnera – pełnomocnika  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym(ą) w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący łącznie, zwani są także jako 

„Strony”, a osobno także jako „Strona”. 

Niniejsza umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wyposażenie 

placu zabaw  przy obiekcie przedszkolnym „Siódme Niebo” w Szczecinie przy ulicy Zygmunta 

Moczyńskiego 8, dla dzieci powyżej 3 roku życia”, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego opartego o zasadę konkurencyjności.  

Dokumenty składające się na zapytanie ofertowe, jak również dokumenty składające się                           

na złożoną w tym postępowaniu ofertę Wykonawcy, wybraną przez Zamawiającego, zwaną 

dalej „Ofertą”, stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia placu zabaw  przy obiekcie 

przedszkolnym „Siódme Niebo” w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Moczyńskiego 8, dla 

dzieci powyżej 3 roku życia, zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia ………………….……… 

2. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż na koszt Wykonawcy wyposażenia: 

1) w zakresie części 1 – Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznego  spadku z piasku o 
wielkości ziarna  od 0,2 mm do 2,0 mm i nie zawierać cząstek iłowych i pyłowych. 
Szacowana powierzchnia  ok. 250 m² (+/- 10%) i głębokości minimum 20 cm 



 
 
 

 
2) w zakresie części 2 – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych: 

A. Huśtawka potrójna w tym min jedno siedzenia typu bocianie gniazdo 
    Wymiary min. 230 cm szerokości, 215 cm długości i 650 cm szerokości 
    Dla dzieci od 1 roku życia 
B. Huśtawka sprężynowa - zwierzątko   
    Wymiary min. 20 cm szerokości, 160 cm długości, 80 cm szerokości 
    Dla dzieci od 1 roku życia 
C. Karuzela tarczowa   
    Wymiary min. 150 cm szerokości, 150 cm długości, 80 cm wysokości  
    Dla dzieci od 3 roku życia 
D. Piaskownica  
    Wymiary min. 200 cm szerokości, 200 cm długości, 35 cm wysokości  
    Dla dzieci od 1 roku życia 
E. Zabawka typu spinner  
    Wymiary min. 50 cm szerokości, 50 cm długości, 119 cm wysokości  
    Dla dzieci od 3 roku życia 
F. Huśtawka - typu wagowego   
    Wymiary min. 33 cm szerokości, 300 cm długości, 89 cm wysokości  
    Dla dzieci od 3 roku życia 
G. Tablica na regulamin   
    Wymiary min. 50 cm szerokości, 10 cm długości, 180 cm wysokości 
H. Plac zabaw  drewniany - typu wieża zawierający dwie zjeżdżalnie, tunel, 
ściankę wspinaczkową,  drabinkę, linki do wspinaczki, wieżyczka ze spadzistym 
dachem; Wymiary min. 560 cm szerokości, 650 cm długości, 300 cm wysokości  
Dla dzieci powyżej 3 roku życia 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania wszystkich przedmiotów, wymienionych 

w ust. 2 w sposób gwarantujący ich bezpieczne użytkowanie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy wykonaniu 
przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia dostarczy i zamontuje w terminie do 
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………… 

Termin wykonania zamówienia stwierdzony zostanie protokołem odbioru, stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. 

3. Protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez wykonawcę i osobę odbierającą 
dostawę w jednostce będzie podstawą do wystawienia faktury. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że poszczególne elementy dostawy nie spełniają 
wymogów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, wezwie wykonawcę do 
dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnego z tym opisem, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia wezwania. Uprawnienie zamawiającego wygasa po upływie 30 dni od 
dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. 



 
 
 

5. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty przynajmniej ……………………… miesięcznej 
gwarancji obowiązującej od chwili podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego – 
dotyczy części 1* 

6. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty przynajmniej ……………………… miesięcznej 
gwarancji obowiązującej od chwili podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego - 
dotyczy części 2* 

/*Zamawiający wprowadzi stosowny zapis w zależności od części, na którą wykonawca złoży ofertę/ 

 

§ 3 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie 
łączne w wysokości: 

 

5. Część 1. – Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznego  spadku, z piasku o wielkości ziarna 0,2 
do 2 mm i nie zawierać cząstek iłowych i pyłowych. Powierzchnia  ok.  250 m², głębokość 
min 20 cm.*: 
 

cena netto ………….……………………………………………………... zł  

Stawka podatku Vat: ….……% 

cena brutto ………………………………………………………..………zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………………..). 

     zgodnie z ofertą ze złożoną w dniu ……………………… r.* 
 

Część 2 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych*: 

cena netto ………….……………………………………………………... zł  

Stawka podatku Vat: ….……% 

cena brutto ………………………………………………………..………zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………………..). 

      zgodnie z ofertą ze złożoną w dniu ……………………… r.* 

 
/*Zamawiający wprowadzi stosowny zapis w zależności od części, na którą wykonawca złoży ofertę/ 

 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostaje ustalone na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegało zmianom w okresie trwania umowy. 



 
 
 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone po zrealizowaniu dostawy i podpisaniu protokołu 
odbioru, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 
prowadzony przez ……………………………. nr ………………………………………………………… 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego prawidłowości wystawienia 

faktury płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni od dostarczenia jej prawidłowego 

egzemplarza, bez obowiązku zapłaty odsetek. 

7.  W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że poszczególne elementy zamówienia 

są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający wstrzyma płatność faktury 

do czasu dostarczenia elementów, zgodnych z tym opisem, bez obowiązku zapłaty 

odsetek. 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu i wysokości: 
1) 1% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia……., 
2) 10% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia 

od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
§ 5 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach 
przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz gdy wykonawca, z przyczyn 
zawinionych nie wykonuje umowy lub kiedy wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 
umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, przekraczającego 14 dni 
zamawiający wyznaczy wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie umowy, z 
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego upływu 
terminu lub gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 21 dni, 
zamawiający może od umowy odstąpić oraz żądać kary umownej z tytułu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma, złożonego w siedzibie wykonawcy za pokwitowaniem, z 
chwilą otrzymania przez wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.  

 



 
 
 

§ 6 

Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy, związanych z koordynowaniem działań umownych 

oraz odbiorem przedmiotu umowy Strony ustanawiają następujące osoby: 

Ze strony zamawiającego: …………………………………………………………………… 

Ze strony wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 

 

§ 7 

1. Zamawiający upoważnia wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, związanych z 
realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających przetwarzany zbiór 
danych, określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 24.05.2018 r., poz. 1000) oraz przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 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.U.UE.L.2016.119.1. (RODO). 

 

§ 8 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 t.j. z późn. zm.), zwanej 

dalej K.C. 

2.  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji 

publicznej. 

4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego 

i jednym dla wykonawcy. 

 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………….       …………………………………………. 

 

 

 



 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W dniu: …………………………………………………. do placówki ………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zostały dostarczone następujące przedmioty: 

 

L.P. Przedmiot j.m. ilość 
Potwierdzenie 

dostarczenia X 

1  szt./kpl.   

2  szt./kpl.   

3  szt./kpl.   

4  szt./kpl.   

5  szt./kpl.   

6  szt./kpl.   

7  szt./kpl.   

8  szt./kpl.   

9  szt./kpl.   

11  szt./kpl.   

12  szt./kpl.   

13  szt./kpl.   

 

Przekazał:        Odebrał: 

 

……………………………………….      ………………………………………. 

Imię, nazwisko i podpis        Imię, nazwisko i podpis 

przedstawiciela wykonawcy      przedstawiciela zamawiającego 


