
RG-LK.2601.1.2019 

  Kawęczyn, 05.04.2019 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z 

zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie 

złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i 

kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany 

przedmiot zamówienia.  

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego: 

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, 

         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86 

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 

     

II.Opis przedmiotu zamówienia: 

     

        Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego wraz z dostawą 

do siedziby Zamawiającego.  

    

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu urządzeń o następujących 

parametrach: 

a)kosiarka ogrodowa – 2 sztuki 

• Napęd własny – tak, 

• Typ silnika B&S, 

• Szerokości cięcia nie mniejszej niż 50 cm, wysokości cięcia min. 30 mm, max. 90 mm, 

• Regulacja wysokości koszenia- centralna, 

• Obudowa zespołu koszącego – stal, 

• Wyposażona w kosz o pojemności nie mniejszej niż 60 l  

b)traktorek ogrodowy 

• Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 11 kW, 

• Szerokość koszenia nie mniejsza niż 100 cm, 

• Rodzaj przekładni – hydrostatyczna, 

• Pojemność kosza nie mniejsza niż 300 l. 

2.Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia opisanym w pkt.1a) i 1b). 

3. Sprzedający udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem    

zamówienia, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia sprzedaży. 

4.Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego 

bezpłatnie pierwszy serwis na wszystkie przedmioty zamówienia opisane w pkt. 1a) i pkt. 1b). 



 

 

CPV: 163111000 – 8 kosiarki do trawników 

          16160000 – 4 różny sprzęt ogrodniczy 

                                          

III.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       

warunki: 

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

oraz 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.  

 

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

IV.Kryterium oceny ofert – najniższa cena 

1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

cena – 100% 

2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto dla każdego z zamówionego 

przedmiotu.  

3.      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane 

zostanie najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.  

5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.  

6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 

7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

8.  Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 
 

         cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt 

                                                                         cena oferty ocenianej brutto 

 

 

 

V.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 2 

 

 

 

 



VI.Termin realizacji zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 30.04.2019 roku. 

 

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.  

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się 

z Wykonawcami jest Małgorzata Jaworska tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19 lub Elżbieta Tomczak 

tel. 63 288 59 30 pokój nr 20. 

 

VIII.Sposób, miejsce i termin składania ofert. 

 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście 

wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego  

w zamkniętej kopercie z następującym opisem:  

„Oferta na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego” na adres: Gmina Kawęczyn - 

Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn 

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 

11:00. 

-Nie będą rozpatrywane oferty przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej. 

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone 

jednoznacznie. 

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.  

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. 

euro 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

 

IX.Załączniki : 

 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik 

nr 2 

3. Wzór umowy – Załącznik  nr 3 

 

 

 

 

http://www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi
http://www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi


ZAŁĄCZNIK NR 1  

______________________                     

                          

      (pieczęć firmowa oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zapytaniem ofertowym na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego. 

 
1. Oferuję sprzedaż sprzętu w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Nr RG-LK.2601.1.2019 za 

kwotę: 

a)kosiarka ogrodowa opisana w zapytaniu ofertowym w pkt. II 1a) 

cenę netto : 

.........................................................................................................................................zł 

słownie netto: 

......................................................................................................................................zł 

cenę brutto: 

........................................................................................................................................zł 

słownie brutto: 

....................................................................................................................................zł 

podatek 

VAT:………………………………………………………………………..........................zł 

słownie podatek 

VAT:..........................................................................................................................zł 

Cena określona w pkt. a) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

b)kosiarka ogrodowa opisana w zapytaniu ofertowym w pkt. II 1a) 

cenę netto : 

.........................................................................................................................................zł 

słownie netto: 

......................................................................................................................................zł 

cenę brutto: 

........................................................................................................................................zł 

słownie brutto: 

....................................................................................................................................zł 

podatek 

VAT:………………………………………………………………………..........................zł 

słownie podatek 

VAT:..........................................................................................................................zł 

Cena określona w pkt. b) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

c)traktorek ogrodowy opisany w zapytaniu ofertowym w pkt. II 1b) 

cenę netto : 

.........................................................................................................................................zł 

słownie netto: 

......................................................................................................................................zł 

cenę brutto: 



........................................................................................................................................zł 

słownie brutto: 

....................................................................................................................................zł 

podatek 

VAT:………………………………………………………………………..........................zł 

słownie podatek 

VAT:..........................................................................................................................zł 

Cena określona w pkt. c) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 30.04.2019 rok, 

b)bezpłatne dostarczenie zamówionego sprzętu na adres Zamawiającego, 

c)udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na każdy z zamówionych przedmiotów, 

d)bezpłatne przeprowadzenie pierwszego wymaganego serwisu dla każdego zamówionego 

przedmiotu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) warunki płatności: przelew 14 dni. 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

• uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

umowy; 

• uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert. 

• zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 

w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

• wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i 

rzetelne; 

• dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty. 

• oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron; 

• wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej 

integralną część: 
 -_________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………………………………. 

                   (miejscowość, data)              

 

 

……………………………………………………………… 

                     (imię i nazwisko, podpis  oferenta                                                    



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

 

                                                                                     

_____________________________________                     

                          

             (pieczęć firmowa oferenta) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na  zadanie pn.: „Zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego”  

   oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.). 

 

1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia; 

3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia; 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 

i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi 

odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego. 

 

 

........................., dn. .........................                                                               ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki      

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY 

 
 

 

UMOWA ………………..2019 
 

zawarta dnia ………………………. r. pomiędzy;  

Gminą Kawęczyn  

Siedziba: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

NIP: 668 187 54 86, REGON: 311019480 

reprezentowanym przez: Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawęczyn  

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy Kawęczyn 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

…………………………………………… 

………………………………………….. 

NIP: …………………… REGON: …………………….. 

reprezentowaną przez: …………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 

cytowanej ustawy - w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w 

„Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach 

organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. 

 

 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Zakup 2 

kosiarek i traktorka ogrodowego”. 

2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem 

zamówienia, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia sprzedaży. Naprawy gwarancyjne 

usuwane będą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia od 

Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) bezpłatnego dostarczenia 2 kosiarek i traktorka ogrodowego na adres 

Zamawiającego, 

b) udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na każdy z zamówionych przedmiotów, 

c)bezpłatne przeprowadzenie pierwszego wymaganego serwisu w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego dla każdego zamówionego przedmiotu. 

 

 

 

 



 

 

§ 4 

1. Cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia, o którym mowa wynosi ……………. netto + 

VAT …….% czyli łącznie brutto …………..zł (słownie: ……………………………….złotych 

…/100).  

2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w umowie.  

 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Podstawą dokonania zapłaty jest odebranie robót bez zastrzeżeń. 

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.  

 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

• opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % całkowitej 

wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

• opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 

% całkowitej wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

• spowodowanie przerwy w realizacji robót, trwającej dłużej niż 7 dni, z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 % całkowitej wartości 

wynagrodzenia za każdy dzień przerwy, 

• odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 

żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy. 

4. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar 

umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

5. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.  

 

 

§ 7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie     

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.  



 

 

§ 9 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 
                                 
 
                         ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 

 


