
Wrocław, 13.07.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Dotyczące wykonania parkingów przy dwóch ogrodów (Ogród nr 1 ul. Sołtysowicka i Ogród nr 2 ul. 
Starodębowa) Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Widawą”  
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi. zm.).  
 
ZAMAWIAJĄCY  
 
ROD „Nad Widawą”  
ul. Sołtysowicka b/n,  
51-168 Wrocław  
nr tel. 695-932-661  
adres email;  rod.nadwidawa@op.pl 

biuro@rodnadwidawa.pl  
 

strona internetowa www.rodnadwidawa.pl  
 
1. Przedmiot zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie dwóch parkingów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nr 1 ul. 
Sołtysowicka i Ogrodzie Działkowym nr 2. ul. Starodębowa”. 
 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu w Ogrodzie nr 1 (planowana powierzchnia parkingu to 
980 m2) i w Ogrodzie nr 2 (planowana powierzchnia parkingu to 510 m2). 
Wykonanie obejmuje dostawę niezbędnych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z założeniami niniejszej 
SIWZ. 
Każdy parking powinien być wykonany z trzech co najmniej trzech warstw: 
1. Grube kruszywo (lub produkt równoważny) – grubość warstwy 10 cm (w celu zagęszczenia gruntu); 
2. Zagęszczonej warstwy piachu - grubość warstwy 15 cm; 
3. Wierzchniej warstwy kruszywa 0-31,5 – grubość warstwy 10 cm. 
Parkingi mają być wykonane w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Powierzchnia parkingów: 

Numer ogrodu Powierzchnia parkingu 

Ogród nr 1 (ul. Sołtysowicka) 980 m2 

Ogród nr 2 (ul. Starodębowa) 510 m2 
 
Uwaga: ogrody nie są zelektryfikowane. 
 
Kod ze słownika CPV 
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 
 
3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
4. Miejsce realizacji prac: Ogród nr 1, ul. Sołtysowicka; Ogród nr 2, ul. Starodębowa. 
5. Termin realizacji zamówienia: w terminie od 16 sierpnia 2016 r. do 09 września 2016 r. 
6. Warunki płatności: Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy po protokólarnym odbiorze wykonania 

prac, wskazany w fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
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7. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
Cena - waga 100 % 
Sposób oceny ofert: 
C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt  
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej. 
 

8. Informacje dodatkowe: 
1) Dostawca w formularzu ofertowym określ i cenę jednostkową brutto za zamówienie. 
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym 

przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę. 
4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela: Tadeusz Haduch, od poniedziałku 

do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. 695-932-661 e-mail: rod.nadwidawa@op.pl pytania można 
kierować również pisemnie na adres: ROD „Nad Widawa” ul. Sołtysowicka 2a/2, 51- 168 Wrocław. 

5) Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem poczty do dnia 27 lipca 2016 roku do godziny 17:00 
na adres: ROD „Nad Widawa” ul. Sołtysowicka 2a/2, 51-168 Wrocław w formie pisemnej, w 
zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem: 

„Oferta na wykonanie dwóch parkingów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nr 1 ul. 
Sołtysowicka i Ogrodzie Działkowym nr 2. ul. Starodębowa” 

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2016 do godz. 18:15 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 27 lipca 2016r. o godziny 18:15 w siedzibie zamawiającego Biuro 
Zarządu Rod „Nad Widawą” ul. Redycka (Ogród nr 3). 
 

6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę 
przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 

7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu 
składania ofert. 

8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez 
podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu. 

9) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym mają być wykonywane 
parkingi oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do skalkulowania wynagrodzenia. 

10) Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej ROD „Nad Widawą”. 
11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 
dla formy organizacji oferenta. 

12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej 
http://rodnadwidawa.pl/ 

13) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. Wynik postępowania zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej http://rodnadwidawa.pl/ w zakładce przetargi. 

14) Załączniki:  
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy  
- załącznik nr 2 – wzór umowy  
- załącznik nr 3 - plan sytuacyjny ogrodów ROD „Nad Widawą”  
- załącznik nr 4 - plan zagospodarowania Ogrodu Działkowego nr 1 z zaznaczonym planowanym 
parkingiem 
- załącznik nr 5 – plan zagospodarowania Ogrodu Działkowego nr 2 z zaznaczonym planowanym 
parkingiem 
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