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Ogłoszenie

Numer

2022-9167-137741

Id

137741

Powstaje w kontekście projektu

RPKP.07.01.00-04-0015/22 - Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu 
- II etap

Tytuł

Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Golubiu-Dobrzyniu - II etap

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

określono w projekcie umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-06
1. zapytanie ofertowe
2. opz
3. formularz oferty
4. formularz oferty edytowalny
5. projekt umowy
6. przezdmiar
7. RODO 13
8. RODO 14

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-06

Data ostatniej zmiany

2022-12-06
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Termin składania ofert

2022-12-22 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345

Osoby do kontaktu

Marta Jaworska
tel.: 56 444 93 50
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia jest budowa II etapu skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w miejscowości Golub-Dobrzyń, w której zakres wchodzi:
1.1.�Montaż urządzenia Minirampa H120,
1.2.�Wykonanie betonowego placu skateparku o powierzchni 235,90 m2 .
2.�Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 492/2 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia, na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 8. 
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1, w tym:
3.1.�Projekt architektoniczno-budowlany,
3.2.�Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
3.3.�Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu z dnia 05.08.2022 r. oraz zaświadczenie Starosty 
Golubsko-Dobrzyńskiego                 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgłoszenia 
znak: AB.6743.351.2021.ACH                 z dnia 12.08.2021 r.
4.�Przedmiary (stanowiące załącznik nr 4) dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia 
kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia 
zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi 
zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął 
pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane w przedmiarze.
5.�Wynagrodzenie wykonawcy będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Oś Priorytetowa 7 
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju, Typ projektu 5: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające 
potrzeby dzieci i młodzieży.
6.�Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru oraz na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu 
faktury do Zamawiającego, nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2023 r. Należność z tytułu faktury będzie 
płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku przez Zamawiającego.
7.�Zamówienie będzie realizowane według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do 
zapytania. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia 
oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z 
Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie 
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla 
Zamawiającego.
8.�Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt. 7 lit. 
g podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014 – 2020.
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9.�Postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziału 6, podrozdziału 6.5, sekcji 6.5.2 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – 
zasada konkurencyjności.
10.�W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym do postępowania zastosowanie 
mają postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem 
nr 2/2021 Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 04.01.2021 r.
11.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

golubsko-dobrzyński

Gmina

Golub-Dobrzyń

Miejscowość

Golub-Dobrzyń

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.�posiadają doświadczenie w realizacji zamówień o tożsamym charakterze - o zamówienie 
może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 
1 zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie skateparku, street workoutu, 
siłowni zewnętrznej lub placu zabaw o wartości co najmniej 70 tys. zł brutto, co jest potwierdzone 
referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.
2.�W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty:
dowodów (referencji lub innych dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie zamówienia) 
dotyczących zrealizowanych robót budowlanych, określających ich zakres i wartość oraz czy zostały 
one wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
3.�Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody 
„spełnia/nie spełnia”. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, pod 
rygorem odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-12-06 - data opublikowania
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-> 2022-12-22 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


