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Ogłoszenie

Numer

2022-39215-129459

Id

129459

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.01.00-06-0035/20 - Regionalny Program Operacyjny Wojewódzwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020

Tytuł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020; 12 EDUKACJA, 
KWALIFIKACJE, KOMPETENCJE

Zamówienia uzupełniające

NIE DOTYCZY

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie prowadzi do zmiany 
charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1)�konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2)�wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
2.�Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
a.�w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto, która będzie wynikać ze zmiany w prawie 
właściwym dla podatku od towarów i usług VAT - w razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, 
strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w życie przepisami, a zmiana 
kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b.�sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie 
zamówienia,
c.�terminów realizacji umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania 
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zamówienia lub realizacji projektu,
d.�zmiany prawa, wchodzącej w życie po zawarciu umowy, powodującej konieczność zmiany umowy w celu 
dostosowania jej do prawa wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,
e.�zmiany wytycznych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, wchodzących w życie po zawarciu umowy, powodujących konieczność zmiany umowy w celu 
dostosowania jej do wytycznych wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,
f.�zmiany wynikającej z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub zapytania 
ofertowego.
3.�Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.
4.�Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy 
którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o 
zmianie adresu lub osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone 
na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-06
1. ZAPYTANIA OFERTOWE - PLAC ZABAW
2. ZAŁŻCZNIK DO ZAPYTANIA CENOWEGO
3. OPZ -

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-06

Data ostatniej zmiany

2022-10-06

Termin składania ofert

2022-10-14

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Borzechów
Borzechów 1
24-224 Borzechów
NIP: 7132886820
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Osoby do kontaktu

Ewa Abramowicz
tel.: 815111702  
e-mail: eabramowicz@borzechow.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawę elementów placu zabaw do Przedszkola w Borzechowie

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Dostawa elementów placu zabaw do Przedszkola w 
Borzechowie. Zadanie polega na wyposażeniu nowego oddziału przedszkolnego, którego zakresem 
jest dostawa wraz z montażem elementów wyposażenie palcu zabaw. Kod określony przez 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw. Szczegółowy opis 
parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących wyposażenia składających 
się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego w Przedszkolu w Borzechowie” numer RPLU.12.01.00-06-0035/20, zwanego dalej 
„Projektem”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Wyposażenie placu zabaw należy skalkulować wraz z montażem. Urządzenia zabawowe muszą 
być fabrycznie nowe, o minimalnych parametrach technicznych określonych w punkcie 9 i muszą 
posiadać deklarację zgodności producenta stwierdzającą, że oferowane wyroby są zgodne z 
wymaganymi normami PN-EN 1176 lub certyfikaty, atesty upoważniające do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa /wymagane przed odbiorem końcowym zamówienia/, wystawione przez 
laboratorium, jednostkę certyfikującą lub inny podmiot prowadzący ocenę zgodności akredytowany 
przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzające, iż oferowane wyroby spełniają wymagania  i 
warunki określone w odpowiednich Polskich Normach. 

Okres gwarancji

24

Kody CPV

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski

Gmina

Borzechów

Miejscowość

Borzechów-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych zapisów. Zamwaiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji 
niniejszego zamówienia. Zamwaiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca musi znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej lub finasowejzapewniającej 
wykonanie zamówienia w postaci posiadania srodków finansowych lub zdolności do realizacji 
zamówienia. Zamwaiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia, 
zapewniający profesjonalne wykonanie zamówienia. Zamwaiający nie precyzuje w tym zakresie 
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawcy zobowiązani są złożyć zgodnie z zapisami zapytania ofertowego i OPZ:
a)�wypełniony formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem udostępnionym przez 
Zamawiającego (w oryginale) wraz z kosztorysem ofertowym;
b)�Zakres i parametry techniczne zamówienia;
c)�oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII zapytania ofertowego tj. dot. spełniania warunków 
udziału w postępowaniu;
d) pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych 
w przypadku, gdy oferta nie będzie składana przez mocodawcę - w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
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Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym 
Zapytaniu Ofertowym dotyczące:
1.1.�kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów
1.2�sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.3�wiedzy i doświadczenia;
1.4�nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2.�Warunki udziału w postępowaniu:
2.1.�Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2.�Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.3.�Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
3.�Zamawiający wykluczy z postępowania:
3.1�Wykonawców powiązanych 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 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.
3.2�Wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie 
kwalifikacji „nie spełnia/ spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty dokumentów i oświadczeń 
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wymienionych w ust. 1-2 Rozdziału VII Zapytania Ofertowego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi 
dokładnie określać zakres umocowania. W treści pełnomocnictwa muszą być wymienione nazwy, 
adresy siedziby, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści pełnomocnictwa musi również jednoznacznie 
wynikać, który z Wykonawców będzie występował w roli pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym Wykonawcę pełniącego funkcję pełnomocnika (lidera). Podpisy muszą być 
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wymagania dotyczące 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym stosuje 
się do wszystkich Wykonawców łącznie.
6.Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może być powiązany 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 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.
7. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 835).
8.�Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa ta (umowa konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: 
określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne 
podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za 
realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku 
możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody 
Zamawiającego.
9.�Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na 
realizację przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części zamówienia.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

K. Cena - 100%. Ocena będzie dokonana przez Zamawiającego z uwzględnieniem następujących zasad 
w kryterium „Cena”. Ostateczną liczbę punktów otrzyma oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po 
dokładnym wyliczeniu na podstawie wzoru określonego w zapytaniu.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-10-06 - data opublikowania

-> 2022-10-14 - termin składania ofert

-> 2022-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


