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Koniecpol, dnia 02.08.2018 r. 

 
 

Nr ZP.271.46.2018 
 

Zapytanie ofertowe 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 30 

tyś. Euro.  
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

Otwarte Strefy Aktywności” OSA edycja 2018. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, tel. (34) 355-17-55, 
http://bip.koniecpol.pl  

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy 
aktywności w Koniecpolu przy ul. Robotniczej na działce nr ewid. 1853, 
obręb Koniecpol.”  

 
Projekt obejmuje budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tj. jednej 

otwartej strefy aktywności (OSA) z wielofunkcyjnym charakterem, w 
rozszerzonym wariancie realizacyjnym obejmującym: 
1) Siłownię plenerową, obejmującą 7 różnych urządzeń, w tym urządzenie: 

➢ Fitness Wahadło – 1 szt., 
➢ Fitness Biegacz – 1 szt., 

➢ Fitness Orbitrek – 1 szt., 
➢ Fitness Rowerek – 1 szt., 
➢ Fitness ławka krótka - 1 szt., 

➢ Fitness Wyciąg górny – 1 szt., 
➢ Fitness Wioślarz – 1 szt., 

➢ Fitness Pylon – 5 szt. ( element nośny urządzenia fitness, który umożliwia 
obustronny montaż jednego bądź dwóch dowolnych urządzeń).  

Wyżej wymienione urządzenia zainstalowane zostaną na stałe, na 
nawierzchni trawiastej. Posadowienie sprzętu przewidziano na wspomnianych 
pylonach, które dają możliwość obustronnego montażu urządzeń. 

➢ Wykonanie i montaż wolnostojącej tablicy o wymiarach 40*30 cm na 
profilu aluminiowym do wbicia w ziemię.  

2) Strefę relaksu, obejmującą: 
➢ Trzyosobowa ławka, montowana na stałe do podłoża na nawierzchni 

trawiastej – 4 szt., 

➢ Tablica „Kółko i krzyżyk”(montowana na nawierzchni trawiastej) – 1szt.,  
➢ Tablica do rysowania (montowana na nawierzchni trawiastej) – 1 szt.,  

➢ Stół pingpongowy (wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem 
ozdobnym, szlifowany i lakierowany, krawędzie blatu zabezpieczone listwą 
aluminiową, zapobiegającą obiciom, zamontowany na nawierzchni z kostki 

betonowej ) – 1 szt.,  
➢ Stół integracyjny „Piłkarzyki”( wersja stołu przystosowana również do osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, montowany na nawierzchni 
trawiastej) – 1 szt., 

http://bip.koniecpol.pl/
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➢ Zagospodarowanie terenu w zieleń: nasadzenia krzewów – 38 szt, drzewa 

– 1 szt., posianie trawy sportowej (boiskowej) na powierzchni 278 m2,  

nawierzchnia z kostki betonowej – 45 m2. 

➢ Zamontowanie sześciostanowiskowego stojaka na rowery – 1 szt., 
➢ Kosz na śmieci - 2 szt. 

3) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym/zręcznościowym 
obejmującym: 

➢ Zjazd linowy Tarzan – 1 szt. Zestaw umożliwiający przemieszczanie się na 

linie w powietrzu pomiędzy dwoma punktami. Urządzenie zamontowane na 
stałe na nawierzchni z piasku. 

➢ Ściana wspinaczkowa – 1 szt. Urządzenie zainstalowane na stałe na 
nawierzchni z piasku. 

➢ Kosz do gry w piłkę z ogrodzeniem i furtką samozamykającą – 1 szt. 

Zastosowano ogrodzenie panelowe o wysokości około 203 cm *250 cm (24,5 
mb) wraz z drewnianymi przesłonami i ogrodzenie panelowe o wysokości 

około 123 cm *250 cm (47,7 mb). Urządzenie zamontowane na stałe na 
nawierzchni z piasku. 

➢ Nawierzchnia z piasku – 229 m2. 

Szczegółowy opis urządzeń i zagospodarowania terenu znajduje się w projekcie 
zagospodarowania terenu wraz z uszczegółowieniem tj. schematami i mapami 

stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 
 
Jeżeli projekt budowlany wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów 
lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

             W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych 
materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez 
zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo 

odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 
Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
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II. Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie: 05.10.2018 r. 
 

III. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

wykażą spełnianie następujących warunków dotyczących: 
1) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

a) Wykonawcy zobowiązani są wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę 

budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów 
małej architektury o wartości robót brutto nie mniejszej niż 40.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 
b) Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub architektonicznej określone przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  z późn. 

zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 3-letnie 

doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).  
Uwaga: Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa 

budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  z 2016r. 

Poz. 65).  
 

2) Braku powiązań z Zamawiającym  osobowych lub kapitałowych – przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami                              w 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.     
             

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i BRAKU 

POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH   



4 

 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 

pkt III ust. 1 pkt 1 a) i b) wykonawcy składają wraz z ofertą następujące 
dokumenty: 

a) wykaz wykonanych robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane (kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność  z 

oryginałem);  
b) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego), skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.           
2. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 

Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
i osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt III ust. 1 pkt 1) niniejszego zapytania w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

4. Zamawiający uzna, iż zasoby są przekazywane w sposób rzeczywisty, jeżeli: 
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w 
ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia                          
(w oryginale); 

2) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnione 
zasoby przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 

szczególności: 
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

realizacji zamówienia; 
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jedynie w przypadku, gdy podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie metodą 

warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą 
dokumentów. Oferty wykonawców, którzy nie potwierdzą spełnienia warunków 
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udziału w niniejszym zapytaniu lub nie złożą wymaganych dokumentów i 

oświadczeń  zostaną odrzucone.  
 

V. KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Kryteriami oceny ofert będą: 

1) Cena – 90%; 
2) Okres gwarancji – 10%. 

2. Zasady oceny ofert w każdym z kryterium przedstawiają się następująco: 

1) Kryterium „cena” (P1) - oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych 
otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 90, 

pozostałe proporcjonalnie mniej, wg wzoru:  
    C

n
 

P
1

 = ---------- x 90 pkt 

      C
b

 

 gdzie: 
P

1
  – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium cena; 

C
n

  – oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych; 

C
b

  – cena oferty badanej. 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 

2) Kryterium „ okres gwarancji” – minimalny okres gwarancji wynosi 36 

miesięcy, a maksymalny oceniany w ramach powyższego kryterium 60 

miesięcy. Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 

miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. Oferta z 

okresem gwarancji 60 miesięcy lub dłuższym otrzyma maksymalną liczbę 

punktów, tj. 10, natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

         Gb - Gmin 

P2 = ------------------ x 10 pkt 

      Gmax - Gmin  

gdzie: 

P2  – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium okres gwarancji; 

Gb  – okres gwarancji w ofercie badanej; 

Gmin - gwarancja minimalna (Gmin = 36 miesięcy); 

Gmax - gwarancja maksymalna (Gmax = 60 miesięcy). 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

2. Punktację łączną (P) oferty stanowić będzie suma punktów uzyskana w 
poszczególnych kryteriach oceny ofert, tj.: P = P1+P2 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans, tj. uzyska najwyższą liczbę 

przyznanych punktów (maksymalnie 100 punktów),  w oparciu o ustalone powyżej 
kryteria oceny ofert, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
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powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę  z najniższą ceną, a jeżeli złożono oferty z taką samą 
ceną, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaproponowane pierwotnie  w ofercie. 

5. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego 

Wykonawcę.  
  

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawcy przedstawią cenę oferty poprzez wypełnienie formularza ofertowego 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).  

2. Cena podana w formularzu ofertowym będzie ceną  ryczałtową i nie ulegnie 
zmianie w całym okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku, zmianie ulegnie stawka i wartość 
podatku VAT oraz cena brutto, natomiast wartość netto pozostanie niezmieniona.   

4. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty i 

obciążenia związane  z wykonaniem zamówienia w sposób określony w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, jak i przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

ze złożonej oferty. 
5. Wszystkie wartości w formularzu ofertowym winny być podane w PLN z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem zgodnie 

z zasadami matematycznymi, tj. w górę – jeżeli kolejna cyfra jest wyższa lub 
równa 5; w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5. 

6. Cena oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku 
VAT (jeżeli występuje). 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta oraz wymagane formularze i oświadczenia składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Do oferty należy załączyć 

dokument/ lub dokumenty z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania 
oferty. 

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (w oryginale lub 
kopii poświadczonej notarialnie). 

5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi w niniejszym 
zapytaniu  dokumentami i oświadczeniami  w terminie do dnia 14.08.2018 r. do 

godz. 10.00. 
6. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie/ opakowaniu  na adres: Urząd 

Miasta i Gminy  w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, z 

dopiskiem „Oferta –„Budowa Otwartej Strefy aktywności w Koniecpolu przy ul. 
Robotniczej na działce nr ewid. 1853, obręb Koniecpol.”, nie otwierać przed  

14.08.2018 r. przed godz. 10.15”,  
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z 

wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub kurierem – za 

jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. 



7 

 

9. Oferty zostaną otwarte w dniu 14.08.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w  Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 
Koniecpol, pokój nr 24 (I piętro). W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10. Otwarcie ofert jest jawne - wykonawcy mogą uczestniczyć  w sesji otwarcia ofert.      

 
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Mieczysława Kolan, tel. 

(34) 355-17-55, e-mail: mieczyslawa.kolan@koniecpol.pl 
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować 

drogą elektroniczną  na wskazany w ust. 1 adres e-mail lub pisemnie na adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol.   

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania 

w następujących przypadkach: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

4) jeżeli, wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą uchyli 
się od zawarcia umowy i nie będzie możliwe wybranie oferty 
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.  

4. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy, 
Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą, którego oferta 

uzyskała kolejną liczbę  punktów, lub unieważnić postępowanie. 
5. Za uchylenie się od podpisania umowy uznane zostanie nieusprawiedliwione 

niestawienie się wykonawcy w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy.    

6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże 
wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w miejscach publikacji 

niniejszego zapytania ofertowego. 
7. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://bip.koniecpol.pl/. 

8. Okres związania oferta wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto. 
10.Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 

1) Formularz ofertowy; 
2) Wykaz wykonanych robót; 
3) Wykaz osób; 

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych; 
5) Wzór umowy. 

6) Projekt zagospodarowania terenu. 
 
ZATWIERDZAM: Koniecpol, dnia 02.08.2018 r. 

 
 

…………………………………………..(podpis) 

 

http://bip.koniecpol.pl/

