Mościska, 19 czerwca 2021 r.
(miejscowość, data)

Zapytanie ofertowe dotyczące:
Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania pola do swingolfa oraz zaplecza sportowego
Kody CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
16700000-2 - Ciągniki
16311000-8 – Kosiarki do trawników
16400000-9 - Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie
43315000-4 – Maszyny do zagęszczania gruntu
1. ZAMAWIAJĄCY
ALICJA RAWLUK ARCHI-MED
ul. Juliusza Słowackiego 28/6,
44-100 Gliwice,
Miejsce realizacji zamówienia:
Mościska 1
87-522 Ostrowite
NIP: 6481063944,
REGON: 241511538
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego,
fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania pola do swingolfa oraz zaplecza sportowego:
1. traktorek samojezdny do koszenia trawy (bez prawa do rejestracji);
2. kosiarka spalinowa z napędem;
3. traktorek z napędem 4 x 4 bez prawa do rejestracji;
4. opryskiwacz – kompatybilny z traktorem 4x4;
5. zagęszczarka płytowa;
2.2 Charakterystyka techniczna (minimalne parametry techniczne):
1. Traktorek samojezdny do koszenia trawy (bez prawa do rejestracji):
1) Dane techniczne silnika
a) Typ silnika – górnozaworowy (OHV)
b) Pojemność silnika 726 cm³
c) Moc nominalna 14,7 kW / 2.900 min-1
d) Cylindry V-Twin
e) Pojemność zbiorniku paliwa 13,25 l

2)

3)

4)

5)

6)

f) Układ smarowania Pełne ciśnieniowe z wkręcanym filtrem
Dane techniczne układu napędowego
a) Przekładnia Dual Hydrostatic
b) Sposób kontroli Dwie dźwignie ręczne
Dane techniczne układu roboczego
a) Wydajność robocza min. 12.500 m²/h
b) Szerokość robocza min. 137 cm
c) Wysokość robocza min. 25–115 mm
d) Funkcje robocze 3-w-1 Opcjonalnie
e) Ilość ostrzy tnących - 3
f) Sprzęgło agregatu tnącego - Elektromagnetyczne (E-PTO)
g) Reg. wysokości koszenia - 15 pozycji
h) Kółka agregatu tnącego - 3
i) Dysza myjąca/Zaślepka mulczująca - Standard/Standard
Dane techniczne systemu wyrzutu
a) Kosz (pojemność) - 230 l
b) Deflektor wyrzutu - Standard
Dane techniczne dotyczące konstrukcji
a) Oś przednia - Stalowa
b) Promień skrętu (cm) - 0cm
c) Koła (przód/tył) - 13 x 6,5 / 20 x 12
dane techniczne dotyczące układu elektrycznego
a) Akumulator - 12 V / 230 CCA
b) Reflektory przednie - Standard
c) Licznik motogodzin - Standard

2. Kosiarka spalinowa z napędem:
1) Szerokość robocza - 530 mm
2) Pojemność silnika - 196 cm³
3) Wysokość koszenia - 25 - 85 mm
4) Rozmiar kół (przód/tył) - 8" / 9"
5) Moc - 3,1 kW / 2800 obr./min
6) Kosz - Tak
7) Łożyska kół - Tak
8) Obudowa - Stalowa
9) Przekazanie napędu - wałek
10) Układ napędowy - 3 stopniowy
11) Regulacja wysokości koszenia - Centralna (8 stopni)
12) Rodzaj paliwa - Benzyna
13) Zaślepka mieląca - Tak
14) Systemy koszenia - zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mielenie
15) Pojemność kosza - 70 l

16) Ilość noży - 1 szt
3. Traktorek z napędem 4 x 4 bez prawa do rejestracji;
1) Dane techniczne silnika:
a) Typ: wysokoprężny, chłodzony cieczą E-TVCS, wolnossący
b) Liczba cylindrów - 2
c) Pojemność- 479 cm3,
d) moc 8,8 kW (12 KM)
e) filtr powietrza z wkładem papierowym
f) zbiornik paliwa o pojemności 14 litrów.
2) Dane techniczne napędu:
a) Stały napęd 4×4 (4WD),
b) skrzynia biegów F6/R2,
c) centralne przeniesienie napędu na przednią oś,
d) hamulce tarczowe, mokre.
3) Dane techniczne WOM:
a) tylny wał odbioru mocy ze sprzęgłem jednokierunkowym,
b) 540 obr/min.
4) Dane techniczne układu hydraulicznego:
a) wydajność 7,9 l/min,
b) maks. ciśnienie robocze 94 bary,
c) tylne zawieszenie trzypunktowe kat. I.
d) siła podnosząca na końcu dolnego ramienia podnośnika: 430 kg
e) zestaw hydrauliczny składający się z: 1 x zestawu sterującego dwustronnego
działania, 1 x zaworu sterującego z położeniem pływającym, joysticka sterującego,
4 x złączy hydraulicznych
5) Dodatkowe wymogi:
a) Specjalistyczne ogumienie do trawników;
b) Przednie reflektory;
c) Oświetlenie deski rozdzielczej
4. Opryskiwacz – kompatybilny z traktorem 4x4
1) Pojemność zbiornika (l) - 200
2) Typ zbiornika - polietylenowy LLD-PE
3) Zbiornik na wodę do mycia rąk
4) Szerokość robocza (m) - 6
5) Opis belki - rozkładana ręcznie, podnoszona mechanicznie
6) Rozpylacze - szczelinowe MMAT Agro Technology lub równoważne
7) Pompa - Biardzki P-120 lub równoważna
8) Wydajność pompy (l/min) – 120
9) Rozdzielacz - duro
10) Głowice - potrójna obrotowa z zaworkiem przeciwkroplowym

5. Zagęszczarka płytowa
1)
Moc silnika - 6,5KM
2)
Wymiary płyty - 540 x 420 mm
3)
Siła odśrodkowa - 13kN
4)
Wydajność - 378m2/h
5)
Uderzenia na minutę - 5500vpm
6)
Rodzaj paliwa - Benzyna
7)
Prędkość przesuwu - 15m/min
8)
W zestawie guma + koła
Wymagane warunki gwarancji i serwisu dla wszystkich maszyn/urządzeń z punktów 1-5:
gwarancja 1 rok od daty zakupu
2.3 Adres dostawy i protokolarnego odbioru maszyn/urządzeń: Mościska 1, 87-522 Ostrowite
– dostawa i przygotowanie do użytkowania.
2.4 Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 30.09.2021 r.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione
warunki:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie złożonego
Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
4. ZAKRES WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia określony w Załączniku nr 2 do
zapytania).
5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERTY

Cena brutto – 100%
Kryterium cena:
Cena brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = --------------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty
Wyniki poszczególnych działań zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium
i sposobem jego obliczania uzyska najwyższą liczbę punktów jako sumę wyników
z poszczególnych kryteriów.
6. UZYSKANIE TEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW W RAMACH
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
6.1 W przypadku, gdy minimum dwie oferty uzyskają tę samą, najwyższą liczbę punktów,
Zamawiający wezwie wystawców tych ofert do złożenia ofert dodatkowych w terminie
określonym przez Zamawiającego.
6.2 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne po dostarczeniu prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
Faktura/rachunek będzie płatny w terminie 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie
wystawionego dokumentu do siedziby Zamawiającego.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania
(załącznik nr 1 do zapytania) . Do oferty należy dołączyć:
a) podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2
do zapytania)
b) zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 3 do zapytania)
c) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (jeśli dotyczy)
Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
9.1 Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn, w
szczególności jeśli zajdą następujące okoliczności:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.2 O unieważnieniu postępowania wynikającego z niniejszego postępowania Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o realizację
przedmiotu zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert oraz tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składania ofert.
10. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ
10.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu.
10.2 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
10.3 Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie Internetowej Zamawiającego tj.
http://miedzywody.pl/
Informacja będzie zawierała dane: nazwę i adres wyłonionego Wykonawcy, datę wpłynięcia
oferty oraz jej cenę brutto.
10.4 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę drogą
telefoniczną.
10.5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,

11. ZMIANA UMOWY
11.1 Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
12. INFORMACJE POZOSTAŁE
12.1 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, na innym druku, niekompletne lub
niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
12.2 Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
12.3Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.4W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
12.5Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania.
O każdej zmianie poinformuje na stronie Internetowej Zamawiającego tj.
http://miedzywody.pl/
12.6 Dodatkowo informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową
wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed dokonaniem zmiany.
12.7Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności.
12.8Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Zbigniew Rząsa, tel.
+48603707442 e-mail: zbigniew.rzasa@gmail.com
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni roboczych od daty złożenia oferty.
14. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
1. przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: zbigniew.rzasa@gmail.com
lub
2. złożyć w zamkniętej kopercie/paczce osobiście w siedzibie Zamawiającego oznakowanie koperty/paczki: adres Zamawiającego oraz zapis: „Oferta dotycząca
zakupu i dostawy sprzętu do utrzymania pola do swingolfa oraz zaplecza
sportowego”, lub
3. przesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera/posłańca na adres

Zamawiającego (opis koperty/paczki jw.)
w terminie do dnia 7.07.2021
Adres siedziby Zamawiającego: Mościska 1, 87-522 Ostrowite
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane.

19 czerwca 2021 r. Alicja Rawluk
-//(data i podpis Zamawiającego)
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

……………………………………………..

……………………..

Nazwa Wykonawcy/pieczęć

miejscowość, data

ALICJA RAWLUK ARCHI-MED
ul. Juliusza Słowackiego 28/6
44-100 Gliwice

OFERTA
Ja/My niżej podpisani1 ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego:
Zakupu i dostawy sprzętu do utrzymania pola do swingolfa oraz zaplecza sportowego
zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………………………. r. za kwotę:
Cena netto

zł

Podatek VAT …….%

zł

Cena BRUTTO
zł
Słownie:

zł

W cenie oferowanej zostały ujęte wszystkie przewidziane koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym podatek Vat naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zapytania ofertowego, bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa.
Oferujemy gwarancję na dostarczany sprzęt na okres………… miesięcy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
i przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Należy wskazać osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym.
Jeśli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
1

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym
potwierdzającej realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, w
odpowiedzi na które składamy niniejszą ofertę z uwzględnieniem jej treści.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Jestem/jesteśmy2 świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń.
Załączniki:
1. Pełnomocnictwo do składania oferty w imieniu wykonawcy3
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Inne:….. (wymienić i wskazać ilość)4

……………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)

2
3

Niepotrzebne skreślić
Jeśli dotyczy. W innym przypadku zapis skreślić.

……………………………………………..
Nazwa Wykonawcy/pieczęć

……………………..
miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………. r. dotyczące wykonania
przedmiotu zamówienia:
Zakupu i dostawy sprzętu do utrzymania pola do swingolfa oraz zaplecza sportowego
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym ALICJA RAWLUK
ARCHI-MED , ul. Juliusza Słowackiego 28/6, 44-100 Gliwice, NIP: 6481063944, REGON:
241511538

osobowo i kapitałowo4.
Jestem/jesteśmy5 świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń.

.........................................................
(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

4

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
5

Niepotrzebne skreślić

