
 

 

Marianowo, dnia 29.04.2022 r. 
 
                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo z siedzibą w Marianowie przy ul. Mieszka I 1, 
zwane dalej „Zamawiającym”, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania 
pn.  „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie” 
 

I. Zamawiający: 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo 
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo 
NIP: 854-21-94-393   KRS: 000202761,  tel. 607 301 961 
adres poczty elektronicznej: jzygadlo793@gmail.com 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców w formie zapytania ofertowego przekazanego do co najmniej trzech 
wykonawców oraz opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia WIR Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju. Inwestycja realizowana w ramach operacji grantowej w ramach 
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie miejsca rekreacyjnego nad jeziorem w 
Marianowie na działce nr 158/2 obręb Marianowo. Stworzenie tegoż miejsca rekreacji 
polega na ustawieniu w okręgu,dookoła miejsca ogniskowego,  6 sztuk łukowatych, 
betonowych ławek pokrytych drewnianymi siedziskami, ustawienie 4 stołów rekreacyjnych z 
dwoma zespolonymi ławkami (betonowy szkielet   
z drewnianymi siedziskami i blatami). Na stałe mają zostać zainstalowane  
3 sztuki bujaków sprężynowych dla dzieci ( 1 podwójny i 2 pojedyncze) i stojak na 5 
rowerów. Całość uzupełnią: 5 betonowych koszy na śmieci i 4 kosze na psie odchody.  
 

IV. Specyfikacja urządzeń i montażu:   

 3 sztuki –   łukowata ławka betonowa pokryta drewnianym siedziskiem o szerokości 
45 - 50 cm ., wysokości 46 cm i długości 210 – 230 cm; 

 3 sztuki –   łukowata ławka betonowa pokryta drewnianym siedziskiem o szerokości 
45 - 50 cm ., wysokości 46 cm i długości 160 – 180 cm; 

 4 stoły rekreacyjne (piknikowe) z 2 zespolonymi ławkami – konstrukcja betonowa, 
siedziska i blaty stołów drewniane; 

 3 sztuki bujaki sprężynowe dla dzieci, w tym jeden podwójny i 2 pojedyncze, bujaki 
muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku dla dzieci; 

 5 sztuk – kosz betonowy z wkładem metalowym o wymiarach 40 cm x 40cm x 
wys.60cm  ( dopuszczalna odchylenie wymiarów: + – 5 cm); 

 4 sztuki – kosz na psie odchody, metalowy z pokrywą, wysokość całkowita od 90 do 
120 cm, średnica między 25 a 35 cm. 

 1 sztuka – Stojak metalowy na 5 rowerów,   

 Wszystkie urządzenia wymagające trwałego posadowienia w gruncie: stoły, bujaki, 
stojak na rowery, powinny być posadowione na betonowym fundamencie lub trwale 
zakotwiczone.  
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V. Gwarancja: 
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia musi udzielić minimum 24 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i 
podpisanego, bez uwag, protokołu odbioru końcowego prac. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
Wykonanie zamówienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. 
 

VII. Wykaz wymaganych dokumentów: 
Wykonawcy są zobowiązani złożyć ofertę wg wzoru – zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu: 
Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie zamówienia jest Jolanta Zygadło tel. 607 301 
961, adres mail: jzygadlo793@gmail.com 
 

IX. Składanie ofert: 
1. Termin złożenia oferty do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 15.00 
2. Oferta powinna być złożona w oryginale w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy 
Marianowo: ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo (Biblioteka Publiczna w Marianowie) lub 
elektronicznie na adres mail: jzygadlo793@gmail.com. 
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 
 

X. Kryteria oceny ofert: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami – CENA – 
100%. 
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert 
spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego. 
 

XI. Pozostałe informacje: 
1. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał możliwość do wzywania Wykonawców w 
sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienie niezłożonych lub niewłaściwie 
złożonych dokumentów. 
2. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w przypadku: 
1. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia, 
2. gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
3. w innych przypadkach gdy kontynuowanie postępowania nie będzie uzasadnione.    
 
       Z poważaniem 
       Prezes Zarządu TRGM 
       Jan But 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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