
  

Łekno, dnia 20.07.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

   Zamawiający:  

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie 

reprezentowany przez  

Pana Kamila Zawadzkiego– Dyrektora 

62-105 Łekno, ul. Podgórna 6 

tel. 67 2616 011 

ZAPRASZA 

   do złożenia oferty na realizację zadania pn.: 

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury  

wraz z oświetleniem”. 
 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. 

przyjęto procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. bez stosowania 

przepisów ustawy PZP. Zastosowano procedurę udzielania zamówień o wartości równej lub wyższej 

50 000 zł netto, ale mniejszej niż 130 000 zł netto, wynikający z Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie przyjętego Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2021 z 

dnia 13 stycznia 2022 r. oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu i Rybackiego. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem”. 

Teren realizacji inwestycji znajduje się w Gminie Wągrowiec, w miejscowości Łekno, na działce  

o nr ewid. 25, nr obrębu ewid.10,  obręb ewid. Łekno. Przedmiot zamówienia obejmuje pełen zakres 

prac ujęty w  przedmiarze robót, stanowiącym  załącznik do niniejszego zapytania.  

 

1.1.   Siłownia 

W skład infrastruktury siłowni zewnętrznej wchodzi pięć urządzeń podwójnych: wyciąg górny  

i wyciskanie siedzące, biegacz i orbitrek, wahadło i twister, motyl klasyczny i rower, wioślarz i prasa 

nożna wg załączonego przedmiaru robót. 
 

2.2.    Utwardzenie 
 

Przewiduje się utwardzić teren siłowni kostką  brukową, betonową, bezfazową o gr. 6cm na 

podbudowie cementowo-żwirowej wg załączonego przedmiaru robót. 

 

2.3.   Elementy małej architektury 

Na terenie siłowni zamontowanych zostanie 5 ławek, 2 stojaki na rowery, tablica regulaminowa oraz  

2 lampy solarne wg załączonego przedmiaru robót.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

- nadzoru geodezyjnego nad realizacją prac wraz z wytyczeniem i wykonaniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę,  

- przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji technicznej powykonawczej oraz 

dokumentów potwierdzających, jakość wbudowanych materiałów, 

- wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia takich jak np. zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie planu BIOZ, zapewnienie 

mediów na potrzeby budowy. 

 

4.  Obowiązki Wykonawcy: 

a) protokolarne przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych przez Zamawiającego, przedmiarami robót, obowiązującymi w tym względzie 

normami i przepisami, w szczególności przestrzeganie zapisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 roku, Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

c) zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu 

i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny, 

d) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz ponoszenia 

skutków finansowych z tego tytułu, 

e) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku 

przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

f) przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu 

odbioru końcowego, 

g) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas wykonywania robót, 

h) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wad i usterek przedmiotu umowy 

stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi, 

jeżeli powstały z wyłącznej winy Wykonawcy, 

i) Wykonawca udzieli na wykonane zamówienie gwarancji, której okres będzie równy okresowi  

rękojmi wynikającej z przepisów tj. 5 lat od dnia bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru 

robót, 

j) posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej zakres przedmiotu umowy w okresie realizacji 

zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość zamówienia brutto, 

k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o sytuacji na budowie, problemach, niezgodnościach z 

dokumentacją projektową itp.,  

l) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego. 

 

 

5.  Termin realizacji zamówienia: do 23.09.2022 r.  

6.  Oferty należy składać do dnia 08.08.2022 r. do godziny 9.00
 

7.  Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

8.  Ofertę należy złożyć  

przez platformę zakupową (dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/, oraz bazę 

konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ). 

9.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2022 r.  o godzinie 9
15

. 

10. Oferent powinien zapoznać się z terenem niniejszego zamówienia. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/
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11. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy podać w 

złotych polskich w formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do oferty.  

Cena oferty wynikać musi z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, który stanowi 

załącznik do przedłożonej oferty cenowej, sporządzonego metodą uproszczoną, opracowanego w 

oparciu o przedmiary robót. Ceny jednostkowe jak i wartość poszczególnych robót należy podać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto podczas sporządzania kosztorysu ofertowego 

należy sprawdzić czy stosowana formuła: ilość x cena jest równa wartości danej pozycji 

kosztorysowej. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę z dokładnością do trzech lub więcej miejsc 

po przecinku, Zamawiający poprawi oferty stosując zaokrąglenia matematyczne. Podane w 

przedmiarze robót podstawy nakładów nie są obowiązujące – Wykonawca może dokonać wyceny wg 

własnej kalkulacji. Wiążące dla stron są ceny jednostkowe wykonania robót. Ceny jednostkowe 

powinny zawierać wszystkie upusty, ale także wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Podatek 

Vat zgodnie z zasadami jego naliczania winien być doliczony do kosztorysowej wartości robót. 

Stawkę podatku Vat należy podać zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert. 

 

12. Warunki płatności:  

a) Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe (zgodnie ze złożoną 

ofertą). 

b) Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury po zakończeniu realizacji zadania. 

c) Podstawą rozliczenia będzie bezusterkowy protokół odbioru robót. 

d) Wystawienie faktury musi być poprzedzone: wykonaniem kosztorysu powykonawczego, 

sporządzeniem aneksu do umowy uwzględniającego faktyczny zakres robót wykonanych oraz 

dokonaniem odbioru robót. 

e) Zapłata za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 

13. Termin związanie ofertą – 30 dni. 

 

14.  Kontakt z Zamawiającym może odbywać się w formie:  

za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/. 

 Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Kamil Zawadzki tel. 67 2616 011. 

 

15. Oferty będą oceniane wg jedynego kryterium – najniższa cena 100%. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

postępowania m.in. w sytuacji: 

- wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie 

publicznym, 

- w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta,  

- wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na zadanie w budżecie. 

17. Zamawiający dokona sprawdzenia złożonych ofert, poprawi oczywiste omyłki oraz omyłki 

rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę, a także Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wezwania Wykonawcy do wyjaśnień. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. 

19. Wykluczenia: 

a) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  
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w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- 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 (zgodnie z załącznikiem nr 2). 

W sytuacji wystąpienia powiązania, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

 

b) Na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u 

(wykluczenie z postepowania); 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u 

(wykluczenie z postepowania); 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania) (zgodnie 

z załącznikiem nr 3). 

c) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

d) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę 

takiego wykonawcy. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót  

2. Dokumentacja techniczna 

3. Druk oferty – załącznik nr 1 

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. nr 2   

5. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 3 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie reprezentowany przez Dyrektora, zwanego dalej  

„Administratorem” lub „Zamawiającym”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania         o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 

7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), „Zakup 

fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego typu van”,  

zwanego dalej „zamówieniem”. 

4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub 

przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma 

zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej . 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 

Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 

umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej 

ustawy oraz inne przepisy prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby 

wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty 

postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia . 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp  ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników . 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych 

danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian  ograniczenia 

ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu 

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu , a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach 

do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO . 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w 

związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli 

podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami 

określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp. 

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 RODO.  
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Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), 

informujemy iż: 

− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa  w 

art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 


