Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
tel. 59/307 07 57, e-mail: biuro@sgr.org.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 11.07.2022r.
Zamawiający:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
wykonanie i realizacja projektu ogrodu w klimacie nadmorskiego krajobrazu w Przewłoce k. Ustki na
fragmencie działki 121/3 (ok. 450 m2) wraz z dostawą materiałów zgodnie z projektem wykonania ogrodu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze zapytanie ofertowe,
odbywa się zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i realizacja projektu ogrodu w klimacie nadmorskiego krajobrazu w
Przewłoce k. Ustki na fragmencie działki 121/3 (ok. 450 m2) wraz z dostawą materiałów zgodnie z projektem
wykonania ogrodu:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje minimum:
1) Projekt zagospodarowania terenu i przygotowanie terenu pod założenie ogrodu:
 wyznaczenie elementów ogrodu tj.: ciągi piesze, rabaty, mała architektura,
 przygotowanie rabat: usunięcie darni, oczyszczenie podłoża, spulchnienie,
 formowanie/podkrzesanie drzew
 użyźnienie podłoża rodzimego,
 rozmieszczenie roślin na terenie według projektu + materiał (ziemia urodzajna, obrzeża
granitowe, agrotkanina, kamień otoczak)
 przerobienie płotu na bramę uchylną z przęseł
 przeniesienie piaskownic
 instalacja mebli
 montaż przesłony z wikliny
 ułożenie obrzeży
 ułożenie agrotkaniny i ściółkowanie kamieniem
2) Nasadzenia – zakup i transport:
 trawy - ok. 20 sztuk
 drzewa ok. 2 sztuki
 krzewy/byliny ok. 70 sztuk
3) Meble i akcesoria – zakup i transport:
 hamak - 2 sztuki
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kosz-siedzisko - 6 sztuk
liny i inne elementy montażowe
stojak na rowery - 1 sztuka
osłona wiklinowa wraz z elementami montażowymi (30 mb)

2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2022r.
Przez ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się termin podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia jest podstawą wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2) Nie zostały wycenione poszczególne elementy zamówienia.
3) Została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Rozumie się
przez to wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i 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 w kapitale innego podmiotu;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu.

II. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
Nazwa kryterium
1. Cena brutto zamówienia
2. Termin realizacji zamówienia

Waga
80%
20%

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
I.
Opis sposobu obliczania ceny:
1) Zasady oceny kryterium: Cena brutto zamówienia (C)
Premiowana będzie najniższa cena brutto. W przypadku tego kryterium, oferta najniższa niepodlegająca
odrzuceniu otrzyma 80 punktów. Oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za
kryterium „cena” będą obliczane wg poniższego wzoru:
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
𝐶=
𝑥80
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg
średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
przedmiotowego postępowania.
2) Zasady oceny kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)
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W przypadku tego kryterium oceniany będzie termin realizacji usługi. Kryteria przyznawania punktów:
 do 30 września 2022r. – 20 punktów
 od 1 października 2022r. do 30 listopada 2022r. – 0 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów (C+T)
IV. Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 lipca 2022r. do godz. 15:30.
2. Podpisaną ofertę w oryginale należy złożyć osobiście bądź pocztą/kurierem pod adresem:
Słowińska Grupa Rybacka, Przewłoka ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka od poniedziałku do piątku do
godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej.
3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis
nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wycenę poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia oraz łączną wartość netto i brutto oferty.
4. Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych na wydzielone grupy kosztów (poz. 1-3 w
pkt. C. Opis zamówienia – elementy zamówienia w Formularzu ofertowym). Wycena jednej
pozycji z grupy kosztów spowoduje odrzucenie oferty.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyborze
nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez
Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego
przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (email), jak również zostanie opublikowane na stronie internetowej www.sgr.org.pl. Jeżeli
wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

V. Pozostałe informacje
1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem realizacji inwestycji.
2. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących
odpowiednią jakość.
3. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,
postępowanie zostanie unieważnione.
4. Osoba do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Milena Ugorska-Knapczyk, tel.: 59/307
07 57, adres mailowy: m.knapczyk@sgr.org.pl.
5. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Załączniki 1: Formularz oferty.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 11.07.2022r.
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka
NIP 8393113968
TERMIN WPŁYWU OFERTY (wypełnia Zamawiający)
Data: ……………………………………………….

Godzina: …………………………………………………….

Podpis: ……………………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 11 lipca 2022r. oferuję wykonanie zamówienia na wykonanie i realizację
projektu ogrodu w klimacie nadmorskiego krajobrazu w Przewłoce k. Ustki na fragmencie działki 121/3 (ok. 450 m2)
wraz z dostawą materiałów. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i umową.
A. DANE OFERENTA (nazwa, adres siedziby, telefon kontaktowy):

B.

OFERTA (zaznaczyć X oferowaną opcję)
na całość zamówienia

C.

cząstkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CENA NETTO/BRUTTO:

Lp.

1.

Opis zamówienia – elementy zamówienia
(każdy z elementów zamówienia od 1-3 należy wycenić osobno – warunek konieczny)

Projekt zagospodarowania terenu i przygotowanie terenu pod założenie
ogrodu:
 wyznaczenie elementów ogrodu tj.: ciągi piesze, rabaty, mała
architektura,
 przygotowanie rabat: usunięcie darni, oczyszczenie podłoża,
spulchnienie,
 formowanie/podkrzesanie drzew
 użyźnienie podłoża rodzimego,

Cena netto

Cena brutto
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2.

3.

rozmieszczenie roślin na terenie według projektu + materiał
(ziemia urodzajna, obrzeża granitowe, agrotkanina, kamień
otoczak)
 przerobienie płotu na bramę uchylną z przęseł
 przeniesienie piaskownic
 instalacja mebli
 montaż przesłony z wikliny
 ułożenie obrzeży
 ułożenie agrotkaniny i ściółkowanie kamieniem
Nasadzenia – zakup i transport:
 trawy - ok. 20 sztuk
 drzewa ok. 2 sztuki
 krzewy/byliny ok. 70 sztuk
Meble i akcesoria – zakup i transport:
 hamak - 2 sztuki
 kosz-siedzisko - 6 sztuk
 liny i inne elementy montażowe
 stojak na rowery - 1 sztuka
 osłona wiklinowa wraz z elementami montażowymi (30 mb)

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ:
……………………………………………. zł netto
……………………………………………. zł brutto
(słownie brutto: …………………………………………………………………….. brutto)

D.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI (zaznaczyć X oferowaną opcję)
do 30 września 2022r.
od 01 października do 30 listopada 2022r.

E. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem (podkreślić właściwe) powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
według zasad określonych w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
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w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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 w kapitale innego podmiotu;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……………………………………………………….
Data

......................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy

