
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 
oraz ze środków budżetu państwa 

 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

BUDOWĘ POLA DO MINI GOLFA 

 

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. 

1. Zamawiający: 
ZPR Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa 
NIP: 5260200046, REGON: 012504725 

2. Tytuł Projektu: 

„Adaptacja byłych budynków szkoły cyrkowej w Julinku w celu 
stworzenia Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowego wraz z Muzeum Sztuki 
Cyrkowej– podstawą zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 
oraz rozwoju gospodarczego gminy Leszno” 
(nr projektu: RPMA.06.02.00-14-122/13) 

3. Przedmiot 
zamówienia: 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu 
państwa (w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.2 
„Turystyka”). Rzeczone zamówienie jest zapytaniem ofertowym ogłaszanym 
ze względu na obowiązującą w dofinansowanych projektach zasadę 
konkurencyjności. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż 
3 dołkowego pola do mini golfa wraz z zagospodarowaniem terenu 
i elementów wokół pola do gry. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania 
wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego 
w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

4. Kryteria oceny: 

Jedynym kryterium oceny prawidłowo złożonych ofert, na podstawie 
którego Komisja będzie dokonywała wyboru najlepszej, będzie 

 cena – waga 100%: 
od 0 - 100 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty 
kompletnego wykonania przedmiotu oferty; metodologia obliczania 
pkt. ceny: pkt. ceny = cena najniższa*100 pkt /cena oferowana. 

 
Zostaną wybrani Oferenci, którzy spełnią wymagania wymienione w punkcie 
„Wymagania” i uzyskają najwyższą liczbę punktów wg ww. kryterium. 

5. Wymagania: 

Lista podstawowych elementów składających się na charakterystykę 
przedmiotu zapytania, jakie musi zawierać oferta: 

 pole do gry składać się będzie z 3 torów, 

 powierzchnia całkowita pola gry netto wynosić będzie 25 m
2
 (+/-10%), 

 maksymalna długość każdego z 3 torów wyniesie 12 m, 

 minimalna długość każdego z 3 torów wyniesie 4 m, 

 szerokość każdego z 3 torów wyniesie 0,75 m (+/-10%). 
 

Na całkowite koszty wybudowania pola złoży się: 

 projekt pola oraz zagospodarowania obszaru okalającego 
(wraz z nadzorem technicznym i wykonawczym), 

 dostawa elementów zgodnie z projektem, 

 montaż torów z przeszkodami, 
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 utwardzenie miejsc komunikacyjnych, 

 instalacja elementów małej architektury (2 ławek, 1 kosza na śmieci), 
lamp oświetleniowych (2 szt. wraz z osprzętem). 
 

Projekt pola (jego elementy) powinien być utrzymany / nawiązywać 
do stylistyki cyrkowej. 
 
Ofertę zawierającą kosztorys ofertowy oraz inne załączniki w należy 
przygotować arkuszu Excel lub w pliku PDF. Oferta powinna być podpisana 
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Koszty 
opracowania oferty ponosi Oferent. Cena ofertowa powinny zawierać 
wszystkie koszty kompletnego wykonania przedmiotu oferty. Podane ceny 
muszą być cenami netto wyrażonymi w polskich złotych do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są osoby (fizyczne 
i prawne), które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Oferent, przedstawiając ofertę na przedmiot zamówienia, oświadcza również, 
że: 
1) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
2) zapoznał się z treścią zapytania i akceptuje przedstawione warunki; 
3) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na warunkach wskazanych przez Zamawiającego; 
4) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
5) zapoznał się w sposób wystarczający i konieczny z zakresem zamówienia 
zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi 
do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może 
być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych; 
6) wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do oferty 
dokumenty są zgodne z prawdą. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy 
w przypadku nie zaakceptowania przez oferenta wzoru umowy. Do upływu 
terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści 
niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do negocjacji warunków umowy, lub odstąpienia od podpisania umowy 
w przypadku, kiedy kwota zawarta w najkorzystniejszej z nadesłanych ofert, 
przekroczy kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie projektu 
lub w przypadku wystąpienia innych, niezależnych od Zamawiającego, 
okoliczności uniemożliwiających podpisanie umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

6. Termin i forma 
składania ofert: 

Termin złożenia oferty mija 28 listopada 2014 r. o godz. 16.00. 
Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: durbanski@zprsa.pl 

 


