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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki” 

 

Znak sprawy: ZP.RYBY.1.2018                                                                                           Fałków, dn.27.07.2018r 

 

Protokół  

 
z postępowania prowadzonego w oparciu o „Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w 

ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.  

 

„Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków” 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

Gmina Fałków 

ul. Zamkowa 1A 

26-260 Fałków 

NIP: 6581872063, Regon: 590648066 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. dwóch placów 

zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i oświetleniem solarnym/fotowoltaicznym LED 

wykorzystujących OZE w miejscowości Budy oraz Zbójno w gminie Fałków. 

 

 UWAGA : wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać właściwe - wymagane przepisami - atesty 

dopuszczające do użytkowania w szczególności przez dzieci. 

 

Gwarancja – minimum 36 miesięcy (max 60 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu  

umowy. (uwaga: okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert) 

 

Kod CPV –  

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszym zapytaniu i dokumentacji technicznej są 

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, 

aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania: do  20 października 2018r 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 
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Przedmiot zamówienia został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”  

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia, została oszacowana (zaktualizowana) w dn.08.06.2018r i wynosi:  

 

89955,91 zł netto / 4,3117 = 20863,21 Euro 

 

III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 04.07.2018roku na stronie internetowej zamawiającego 

(BIP) pod linkiem: http://www.bip.falkow.pl/index.php?id=200 

 

Ponadto zapytanie ofertowe w dniu 04.07.2018r zostało przesłane za pośrednictwem email : 

 

- biuro@apis.eu.pl  Apis Polska sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław 

- weran@placezabaw.info WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 

- biuro@hustawki.com Magic Garden, ul. Kardynała Wyszyńskiego 60 A,  88-170 Pakość 

- biuro@atut-placezabaw.pl  ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina 

- mevius-sc@wp.pl MEVIUS sc, ul.Konopnica 163c , 21-030, Motycz 

- biuro@novumedukacja.pl  NOVUM Spółka z o.o. Sp.K. ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno 

 

W/w adresy email zostały wyszukane na tematycznych portalach ogłoszeniowych 

 

Termin składania ofert wyznaczono do końca dnia 20.07.2018r do godz.10.00 

 

 

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty 

wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

 

Do końca terminu składania ofert, tj. do końca dnia 20.07.2018r. do godz 10.00 do Zamawiającego wpłynęły 

poniższe oferty, zgodnie z datą i godziną wpływu, które otwarto w dniu 20.07.2018 o godz. 10.30 

 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 
Termin złożenia 

oferty 
Cena oferty 
brutto w zł 

Oferowany 
okres 

gwarancji w 
miesiącach 

1 
F.U.H.P „Trak-KOP” Mirosław Cieplak, 
 Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 

105, 26-085 Miedziana Góra 

19.07.2018, 
godz.13.00 

216.000,00 36 

2 
APIS POLSKA Sp z o.o.,  

ul.3-go Maja 85; 37-500 Jarosław 
20.07.2018, 
godz.07.20 

199.305,56 60 

3 
KOMPLEX Artur Kurzyk,  

ul. Radomszczańska 4, 97-525 
Wielgomłyny 

20.07.2018, 
godz.08.27 

186.117,00 60 

4 

Inżynieria Wodna s.c Końskie 
Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, 

Zbigniew Duran 
ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie 

20.07.2018, 
godz.09.56 

158.834,00 36 

 

 

 

 

http://www.bip.falkow.pl/index.php?id=200
mailto:biuro@apis.eu.pl
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javascript:;
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V. Informacja o podstawie do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Oferty zostały sprawdzone pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

ewentualnego wykluczenia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe, a wynik weryfikacji tej oferty 

przedstawia się następująco: 

 

 

 

VI. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnienie danego kryterium 

 

Zamawiający określił w postępowaniu dwa kryteria oceny ofert, tj: 

a) Cena netto (C) o wadze 90 pkt 

b) Okres gwarancji o wadze 10 pkt 

Zamawiający przyznał ofercie liczbę punktów, zgodnie ze sposobem przyznawania punktacji za spełnienie 

danego kryterium oceny ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, tj: 

Kryterium „Cena” 

             C min 

C= -------------------------- x 90 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 

             C bad  

gdzie:    

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C bad – cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium „Gwarancja” 

         G bad – 36 

G = --------------------------  x 10 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 

                60 – 36 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nr 
złożonej 

oferty 

Podstawa do wykluczenia 
- Powiązanie osobowe lub 

kapitałowe 

Warunki 
udziału w 

postępowaniu 

1 
F.U.H.P „Trak-KOP” Mirosław Cieplak, 
 Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 

105, 26-085 Miedziana Góra 
1 Brak wykluczenia Spełnia 

2 
APIS POLSKA Sp z o.o.,  

ul.3-go Maja 85; 37-500 Jarosław 
2 Brak wykluczenia Spełnia 

3 
KOMPLEX Artur Kurzyk,  

ul. Radomszczańska 4, 97-525 
Wielgomłyny 

3 Brak wykluczenia Spełnia 

4 

Inżynieria Wodna s.c Końskie 
Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, 

Zbigniew Duran 
ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie 

4 Brak wykluczenia Spełnia 
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 i wynik przedstawia się następująco: 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 
Termin 

złożenia 
oferty 

Cena oferty 
brutto w zł / 
przyznana 
punktacja 

Oferowany 
okres 

gwarancji w 
miesiącach / 
przyznana 
punktacja 

Suma 
przyznanych 

punktów 

1 
F.U.H.P „Trak-KOP” Mirosław Cieplak, 
 Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 

105, 26-085 Miedziana Góra 

19.07.2018, 
godz.13.00 

216.000,00 / 
66,18 pkt 

36 mc /  
0,00pkt 

76,18 pkt 

2 
APIS POLSKA Sp z o.o.,  

ul.3-go Maja 85; 37-500 Jarosław 
20.07.2018, 
godz.07.20 

199.305,56 / 
71,72 pkt 

60 mc / 
10,00pkt 81,72 pkt 

3 
KOMPLEX Artur Kurzyk,  

ul. Radomszczańska 4, 97-525 
Wielgomłyny 

20.07.2018, 
godz.08.27 

186.117,00 / 
76,81 pkt 

60 mc / 
10,00pkt 86,81 pkt 

4 

Inżynieria Wodna s.c Końskie 
Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, 

Zbigniew Duran 
ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie 

20.07.2018, 
godz.09.56 

158.834,00 / 
90,00 pkt 

36 mc /  
0,00pkt 90,00 pkt 

 

 

VII. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

 

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

 

Inżynieria Wodna s.c. Końskie, Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, 

Zbigniew Duran, ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie 
Cena brutto – 158.834,00 zł tj. 90,00pkt 

Okres gwarancji – 36 mc tj.0,00pkt 

Liczba otrzymanych pkt – 90,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy 

a jego oferta uzyskała najkorzystniejszą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w prowadzonym postępowaniu 
 

 

                                                                                           Zdzisław Skiba – Zastępca Wójta Gminy 

Fałków, dn.27.07.2018r…………………………………………………….. 

 

 

Załączniki: 

a) Zapytanie ofertowe z załącznikami 

b) Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego: Strona internetowa zamawiającego, emaile 

c) Otrzymane oferty 

d) Oświadczenie o bezstronności 

e) Potwierdzenie upublicznienia informacji o wyborze  

 

 

 

 

 

 


