
Wygenerowano: 2021-08-12 14:16 Strona 1 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zanim będę uczniem

Ogłoszenie

Numer

2021-26863-63870

Id

63870

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.01.00-06-0019/20 - Zanim będę uczniem

Tytuł

Zanim będę uczniem

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian:
Termin zakończenia umowy może ulec zmianie  z powodu:
a/ działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 
przedłużony o czas trwania okoliczności;
b/ wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur albo 
innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin 
wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;
c/ wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy,
W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po 
pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na 
czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin zakończenia umowy.
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w 
następujących przypadkach: 
1)�gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
2)�w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie 
w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, 
Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w 
ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie;
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3)�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, 
która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
4)�dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
5)�dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy,
6)�dopuszcza się  zmianę osoby pełniącej  funkcję kierownika robót  na  uzasadniony pisemny wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego, na osobę spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
7)�dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:
- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 
przedłużony o czas trwania okoliczności;
- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur albo 
innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin 
wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-12
1. zapytanie ofertowe plac zabaw

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-12

Data ostatniej zmiany

2021-08-12

Termin składania ofert

2021-08-30 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Firlej
Rynek 1
21-136 Firlej
NIP: 7142021932



Wygenerowano: 2021-08-12 14:16 Strona 3 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zanim będę uczniem

Osoby do kontaktu

Bogumiła Bodziacka
tel.: 818575203
e-mail: szasz@firlej.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Organizacja placu zabaw w ramach projektu Zanim bedę uczniem

Budżet części 1

76100,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla 
zadania organizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Firleju.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.1 Edukacja 
przedszkolna.
Zakres zamówienia obejmuje:
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1. Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem odpowiedniej mapy, oraz uzyskaniem wymaganego 
pozwolenia.
2  Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw, małej architektury wraz z nawierzchnią bezpieczną 
w postaci maty przerostowej 
- Zabawki wielofunkcyjne – bujak  – 2 szt.
- Zabawki wielofunkcyjne – huśtawka wahadłowa pojedyncza – 2 szt.
- Zabawki wielofunkcyjne – huśtawka kubełkowa – 2 szt.
- Zabawki wielofunkcyjne – huśtawka równoważna – 1 szt.
- Pomost linowy – 1 szt.
- Zabawki wielofunkcyjne – karuzela – 1 szt.
- Zabawki wielofunkcyjne – piaskownica – 1 szt.
- Domek – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
- Zabawki wielofunkcyjne – mostki – 1 szt.
- Ławka – 2 szt.
Wszystkie urządzenia zabawowe placu zabaw muszą być zgodne z normą PN – EN 1176

Okres gwarancji

24

Kody CPV

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

lubartowski

Gmina

Firlej

Miejscowość

Firlej
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 60%
Cena - oferta z najniższą ceną uzyska maksymalna ilość punktów tj. 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają ilość 
punktów według poniższego wyliczenia:

Ilość punktów = (Cmin/C) x 60pkt 
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert,
C – cena badanej oferty.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Skrócenie czasu realizacji – 40% 
Wykonanie zamówienia w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy - 0 pkt
Skrócenie terminu wykonania o 1 miesiąc kalendarzowy - 40 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-08-12 - data opublikowania
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-> 2021-08-30 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


