
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

62-500 Konin, plac Wolności 1,  tel. 63 2401111, fax 63 2429920,  sekretariat@konin.um.gov.pl,  www.konin.pl 

                                                                               Konin, 02.05.2018 roku 
DG.7013.1.2018 

    

  

                                               Publiczny konkurs ofert 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych             

do 30.000 euro (§ 5 ust. 2 pkt b) Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina                  

Nr 162/2015 z 17.12.2015 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina)  
                                            

I. Nazwa zadania: 
      Urządzenie 3 ogródków kawiarnianych na Bulwarze Nadwarciański w Koninie 

II. Zamawiający: 
Miasto Konin 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 

NIP 665 289-98-34, REGON 311019036 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia ogródków kawiarnianych na terenie 
Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie w trzech lokalizacjach : 

– na istniejącym tarasie przy budynku Centrum Informacji Miejskiej - L1 
– na tarasach bulwaru naprzeciwko budynku Centrum Informacji Miejskiej - L2 
– w rejonie boiska sportowego - L4 

      Kody CPV: 
 – 39150000-8 – Różne meble i wyposażenie 
 – 39295200-8 – Parasole 
 – 39522120-4 – Markizy 
 – 45432114-6 – Roboty z zakresu podłóg drewnianych 

1. Zakres zamówienia obejmuje: 

Wykonanie tarasów z desek z modrzewia syberyjskiego,  
 - ogródek oznaczony jako L1 zaaranżowany został na istniejącym już tarasie przy  
    budynku CIM - wykorzystanie istniejącej już nawierzchni tarasu drewnianego  
 - ogródki oznaczone jako L2 i L4 - wykonane podłogi z desek tarasowych 
    z modrzewia syberyjskiego na wyznaczonych miejscach  na ścieżce górnej  bulwaru.  
 

Wyposażenie  ogródków - jednakowe we wszystkich lokalizacjach ogródków:  
-  zadaszenia w formie parasoli i markiz: 

markizy o  szer. 4,8 m i wysięgu 2 m oraz o szer. 6m i wysięgu 2 m – z nadrukiem logo 
miasta w odcieniach szarości zamieszczonym na lambrekinie,   
parasole o boku m3,5 m oraz 2,5 m - z nadrukiem logo miasta w odcieniach szarości 
zamieszczonym na lambrekinie,  płótno w kolorze ecru, elementy metalowe w kolorze 
grafitowym. 

-  krzesła – wykonane z technorattanu w kolorze grafitowym 
-  stoły - dwa warianty : blat prostokątny 1500mm x 900mm oraz blat kwadratowy 

o boku 800mm; nogi aluminiowe w kolorze RAL 7021 
-  donice - wykonane z betonu wzmocnionego włóknem szklanym, wymiary szer.  

60cm, gł. 25 cm, wys. 72 cm, barwione na kolor brązowy. 
 

Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów prac zawarte są w załączonej dokumentacji - 
Załącznik nr 4  i Załącznik nr 5. 
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2. Lokalizacja ogródków kawiarnianych: Miasto Konin - Bulwar Nadwarciański, działki  
nr 91, 146 – obręb Starówka. 

      Lokalizacja ogródka L1 - przy wejściu do budynku Centrum Informacji Miejskiej(CIM) 
- parasol  np. RIO 2,5 m – 1 szt. 
- krzesło np. MALAGA –  8 szt. 
- stół bok 80x80cm – 2 szt. 

 

      Lokalizacja ogródka L2- na tarasach naprzeciwko CIM : 

- markiza np. DUETTO CLASSIC dł. 4,8 m, wysięg 2m – 2 szt. 
- krzesło np. MALAGA –  16 szt. 
- stół np. COMO bok 150x90cm – 4 szt. 
- taras drewniany pow, 53,55 m2 – deska modrzew syberyjski szer. 120mm, górna powierzchnia  

             ryflowana, impregnowana, na wylewanych podstawach betonowych, wysokość 15 cm. 
 

      Lokalizacja ogródka L4 - w rejonie boiska sportowego 

- parasol  np. I BIZA bok 3,5 m – 2 szt. 
- krzesło np. MALAGA –  16 szt. 
- stół  np. RIPPER bok 80x80cm – 4 szt. 
- taras drewniany pow, 38 m2 – deska modrzew syberyjski szer. 120mm, górna powierzchnia 

ryflowana, impregnowana, na wylewanych podstawach betonowych, wysokość 15 cm oraz 
podporach na skarpowaniu. 

 

3. Wymagania dodatkowe:  
a) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób zapewniający 

zakończenie przedsięwzięcia  w terminie umownym,  

b) warunki rozliczenia wykonawcy: 
− z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za wynagrodzenie ryczałtowe. 
− podstawą do określenia ceny jest zakres, który wynika z dokumentacji projektowej. Przekazany 

przez Zamawiającego przedmiar robót należy traktować pomocniczo przy ustalaniu ceny oferty 
(wynagrodzenie ryczałtowe). 

− niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 
 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 40 dni od dnia zawarcia umowy. 
      2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisaniem protokółu zdawczo- 

      odbiorczego. 
 
V. Warunki wykonania zamówienia 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Warunek ten zostanie spełnionym jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed składaniem ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                  
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostarczeniu i zamontowaniu 
elementów wyposażenia ogródków kawiarnianych/ letnich/ piwnych lub związane                                
z zagospodarowaniem/ urządzeniem ogródków kawiarnianych/ letnich/ piwnych, o łącznej 
wartości minimum 30.000 zł. brutto. 

2. Wykaz zrealizowanych usług Wykonawca przedstawi na druku - Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

3. Na wszystkie elementy wyposażenia ogródków, wykonawca udzieli gwarancji jakości 
trwającej co najmniej 24 miesięcy od potwierdzenia ich odbioru przez Zamawiającego.  
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VI.  Kryteria oceny oferty 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów oceny: 
 

1. Cena:        waga: 60 % 

Oferta z najniższą ceną otrzymuje max ilość punktów  – 70 pkt.  
Każdej następnej ofercie przyznaje się punkty stosując wzór: 
 

                najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert  
        C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 70% 
                                 cena oferty badanej 
 

2. Skrócenie terminu realizacji:    waga: 40 % 

Termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni 
Skrócenie wymaganego terminu realizacji zamówienia  max. o 10 dni  
Wykonawca określi skrócenie terminu podając ilość pełnych dni kalendarzowych; 
− za oferowany termin realizacji bez skrócenia – 0 pkt.  
− za każdy dzień skrócenia  terminu   waga :  4 pkt. 
− za max  skrócenie terminu o 10 dni  – 40 pkt. 
− przy skróceniu terminu o więcej niż 10 dni naliczona zostanie max ilość punktów – 40 pkt. 
− podanie dłuższego terminu realizacji skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

VII.  Sposób przygotowania oferty 
Ofertę należy przygotować wypełniając załączony druk „FORMULARZ OFERTY”- zgodnie                   
z Załącznikiem nr 1 oraz „ZESTAWIENIE KOSZTÓW”- zgodnie z  Załącznikiem nr 1a. Druki 
oferty winny być podpisane przez osobę do tego upoważnioną. 

 

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,   
    plac Wolności 1, 62-500 Konin, nie później  niż do 15.05.2018 r. do godz. 11:45. 
2. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu). 

          4. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić również pieczątkę z nazwą i adresem Wykonawcy. 
              5. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana w następujący sposób: 
 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Plac Wolności 1 
62-500 Konin 
 

Oferta na :  
     Zakup i montaż wyposażenia ogródków kawiarnianych na Bulwarze Nadwarciańskim  

w  Koninie.  

    Nie otwierać przed dniem  15 maja 2018 roku do godz. 12:00 

 
IX. Termin otwarcia ofert 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 12:00 w pokoju  nr 11 Urzędu 
Miejskiego w Koninie ul. 3 Maja 21. 

 

X. Inne postanowienia 
1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579). 
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne 

do wykonania zamówienia. 
3. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu prac oraz po podpisaniu protokółu zdawczo-

odbiorczego i wystawieniu faktury, zgodnie z ceną wskazaną w formularzu ofertowym,                          
w terminie 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 
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4. Okres związania oferty – 30 dni od dnia jej złożenia. 
5.  Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany terminu realizacji  
    zamówienia. 

6. Ogólne postanowienia i zobowiązania stron zawiera  projekt umowy - Załącznik nr 3. 

 

XI. Pozostałe uwagi 
1. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niska cenę 

(brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty) oraz renegocjować warunki oferty. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert   
    w przypadkach gdy: 

a)   nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, określonym  
      przez Zamawiającego; 
b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego; 
c)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że prowadzenie  
      postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest  
      niecelowe; 
d)   postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej  
      umowy. 

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert bez podania 
     przyczyny. 
 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego 
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1; 

2. Zestawienia kosztów – Załącznik nr 1a; 
3. Wykaz zrealizowanych usług polegających na dostarczeniu i zamontowaniu elementów 

ogródków kawiarnianych/letnich/piwnych – Załącznik nr 2; 

3. Projekt umowy – Załącznik nr 3; 
4. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4; 

5. Przedmiar  robót – Załącznik nr 5. 

 

 

                                                     Z-ca Kierownika 

                                                                 Wydziału Rozwoju Gospodarczego 

                                                              /-/ Aldona Stasiak 

 

                                                                                                   
 

 

Osoba do kontaktu: 

Aldona Stasiak 

Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Rozwoju Gospodarczego 
ul. 3 Maja 21 
62-500 Konin 
tel. 63/24-01-130 
e-mail: aldona.stasiak@konin.um.gov.pl. 
 

                                                

 


