
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
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GK.7021.1.38.2016                              Konin, dnia 02  maj  2016 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 

 

I.  Zamawiający: 
Miasto Konin 
Plac Wolności 1 
62 – 500 Konin  
NIP 665-289-98-34, REGON 311019036 

 
II.  Przedmiot zamówienia: 

 
„Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego   

  Przystań Gosławice w Koninie”     

          

 CPV – 37535200-9 – wyposażenie placów zabaw 

         -  45340000-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

III.  Wymagania dotyczące budowy  placu zabaw i siłowni plenerowej: 

1. Zakres prac zgodnie z załączonym  przedmiarem robót. 

2. Montaż urządzeń zabawowych zgodnie z załączoną tabelarycznym zestawieniem . 

3. Miejsce wykonania  placu zabaw i siłowni plenerowej  działka nr 778  obręb  geodezyjny 

0004 Gosławice  zgodnie z załączonym; 

-  planem  orientalnym, 

-  projektem  zagospodarowania terenu, 

-  planem sytuacyjnym, 

 
IV.    Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 15.07.2016 r 

V. Warunki wykonania zamówienia ; 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji  

 przedmiotu zamówienia. 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, ze w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną  usługę polegającą 

na budowie  czy modernizacji placów zabaw. 

VI.  Kryteria oceny oferty; 

- cena oferty                                                                                       100% 

VII.  Sposób przygotowania oferty: 

       Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik Nr      

        1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną 

VIII.          Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

a)  Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,  plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 09.05.2016 r. do godziny 13:00 

b) Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(opakowaniu). 

c) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie, 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

Oferta na: 

            „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka   

              Wypoczynkowego  Przystań Gosławice w Koninie”     

 Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres    

 Wykonawcy. 

 IX.           Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  09.05.2016 r. o godz. 14:00 w pokoju nr 208 Urzędu    

                Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

     Otwarcie ofert jest jawne 

X.     Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na   

     podstawie potwierdzonego protokółu odbioru prac i płatna w ciągu 30 dni od daty     

     przedłożenia  jej Zamawiającemu. 

     

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadku   

    gdy: 

a) nie  złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego; 
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c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym 

lub jest nie celowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej  

umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia  postępowania zapytania o cenę bez 

podawania przyczyny. 

4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności 

gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji zamówienia, cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym interes zamawiającego lub zachodzą 

inne istotne okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji 

dotyczących warunków realizacji zamówienia. 

 
 

Kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 

/-/ Sławomir Matysiak 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Elżbieta Wojnarowska 
Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Wojska Polskiego 2 
62 – 500 Konin 
tel. (063) 240 – 13 – 67  
a-mail: elzbieta.wojnarowska@konin.um.gov.pl 
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Załącznik nr 1 

 
 
NAZWA WYKONAWCY 
………………..………………….……..….. 
…………………………………….…..…… 
Tel………………………………………….. 
Fax……………….…………………..…….. 
e-mail…………….………………..……….. 
 
 
 

ZAPYTANIE NA PUBLICZNY KONKURS OFERT 
 
Urząd Miejski w Koninie 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2016 r. (znak pisma GK.7021.1.38.2016) 

na: 

„Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego   

  Przystań Gosławice w Koninie”     

 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   ……….............................................................................................. zł (netto) 
 
+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 
 
= ........................................................................................................ zł (brutto) 

 
słownie :  ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 

 

 

 

(..........................................)                           (...........................................................................) 
          Miejscowość i data                                      Podpis i pieczęć 
                                                                               pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy 
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