
Załacznik Nr 5
Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów

Staszów, dnia 08.12.2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (015) 864-30-05, fax (15) 864-32-61
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„ Renowacja płyty boiska przy ZPO PSP  i P w Mostkach” - zakup materiałów/wyrobów do
renowacji płyty boiska oraz wyposażenia boiska .  

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

  Przedmiot zamówienia obejmuje  zakup i dostawę materiałów/wyrobów niezbędnych do prac
renowacyjnych  płyty  boiska  do  piłki  nożnej  oraz  wyposażenia  boiska.  Zużyte  i  częściowo
zniszczone w wyniku eksploatacji wyposażenie boiska zostanie zastąpione zakupionymi elementami.
Obiekt objęty zamówieniem zlokalizowany jest przy ZPO PSP i P w Mostkach na działkach ozn.       
w ewid. gruntów nr 247/1 i 250/2 położonych w miejscowości Sztombergi.
W ramach niniejszego zamówienia  należy dokonać zakupu i dostawy nw. elementów:
- bramki do piłki nożnej - w ilości 1 szt.
Bramka o wymiarach: 5 x 2m, głębokość 80/150 cm (góra / dół). Rama bramki wykonana z 
owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i słupki połączone 
specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur 
aluminiowych anodowanych, mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków. Słupki 
bramki montowane w tulejach. 
Wskazane  jest  aby  Wykonawca  przedmiot  zamówienia  dostosował  parametrami  do  istniejących
bramek.
- siatki do bramek – 1 komplet (siatki dostosowane do bramek o wym. 5 x 2m)
Siatka wykonana z polietylenu, węzłowa, gr. sznurka min.4 mm, zielono-biała, głębokość 80/150 
cm.
- granulat gumowy SBR   -  w ilości 2 ton (2 big bagi).
Granulat w kolorze czarnym frakcji: 1,0-4,0mm 
 Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe. Towary składane
lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania oraz ostrzeżenie o
zagrożeniach.  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem
zakupionych  towarów  łącznie  z  rozładowywaniem,  rozpakowaniem,  na  koszt  własny  i  ryzyko.
Zakupione elementy wyposażenia (bramki, siatki) winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany
przez  Instytut  Sportu, oraz  być  zgodne  z  przepisami  FIFA/PZPN  i  normą  PN-EN  748:2006.
Wykonawca  winien  udzielić  co  najmniej  24  miesięczny  okres  gwarancji  na  zakupione

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE – IX- 2016 1

http://www.staszow.pl/


i zamontowane wyposażenie boiska. Ponadto Wykonawca na zakupiony granulat winien dostarczyć
atest lub  inny dokument dopuszczający go do stosowania na obiektach sportowych.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

 CPV:   
45236119 – 7 – Naprawa boisk sportowych.
37451000 – 4 – Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 214 lub
telefonicznie pod numerem tel./15/864 83 40.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

3.     Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 22.12.2017 r.

4.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  posiadają  odpowiednią  wiedzę
i uprawnienia niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu Zamówienia. 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,  
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą , faksem na nr (15) 864-32-61  lub drogą
elektroniczną e-mailem na adres: biuro@staszow.pl, w terminie do dnia 14.12.2017r. do godz 1000 .
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie
przesłana pocztą lub przekazana telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
mgr Leszek Kopeć
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