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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na zakup fontanny na zbiornik wodny w 

Borowiu. 

 

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na podstawie art.2, ust 1 pkt 1 w/w 

ustawy. 

 

I. Zamawiający 

Gmina Borowie, adres ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie 

NIP 826-20-37-310 

Tel. 256859070, e-mail: gmina@borowie.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fontanny pływającej na zbiorniku 

wodnym w miejscowości Borowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a. Załącznik nr 1 – Opis urządzeń do zapytania 

3. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcznego okresu gwarancji (lub 48 lub 60 m-cy) na 

całość urządzenia oraz wykonanych robót. 

 

III. Termin i miejsce wykonania zlecenia 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy. 

2. Zakończenie realizacji zamówienia zgodnie z ofertą, w terminie licząc od dnia podpisania 

umowy. Wykonanie dostawy i montażu urządzeń do dn. 20.12.2022 r. 

3. Miejsca wykonania zamówienia: zbiornik wodny w miejscowości Borowie, dz. nr 329/8. 

 

IV. Dokumenty jakie należy złożyć w ramach oferty 

1. Formularz ofertowy – Zał. nr 3 

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do 

uzupełnienia dokumentów: 

1. Karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń. Karta katalogowa musi zawierać: 

a. Szczegółowy opis techniczny oferowanego produktu z podaniem wymiarów, 

b. Zdjęcie (lub wizualizację) urządzenia, 

c. Informacje o zgodności z obowiązującymi normami. 

2. Kosztorys uproszczony zadania. 

 

V. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania; 

b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 



 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie:  

a. Kryterium nr 1 - Cena – 60 pkt. 
b. Kryterium nr 2 – Gwarancja  

– za 36 miesięcy - 20 pkt. 
– za 48 miesięcy - 30 pkt. 
– za 60 miesięcy - 40 pkt. 
 

W ramach tych kryteriów Wykonawca może otrzymać łącznie 100 pkt.  
 

VI. Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres mailowy jacek@borowie.pl z 

dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania pn.: „Zakup fontanny na zbiornik wodny w 

Borowiu”, do dnia 24 listopada 2022, do godz. 1000. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone. 

3. Oferty niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi 

Wykonawcami. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia 

1. Osoba w Urzędzie Gminy do kontaktu: Jacek Walecki 

2. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na e- mail: jacek@borowie.pl 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – Opis urządzeń do zapytania i generalne wymagania techniczne 

Zał. nr 2 – Wzór umowy 

Zał. nr 3 – Formularz ofertowy 

mailto:jacek@borowie.pl

