
 

 

 

URZĄD  MIASTA  OTWOCKA 
WYDZIAŁ INWESTYCJI 

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew 239 

www.otwock.pl       e-mail: inwestycje@otwock.pl 

 
  

Otwock, dnia 02.04.2019 r. 

           Ogłoszenie o zamówieniu 
                       na podstawie regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Otwocka  

                  na  dostawy, usługi i roboty budowlane, ze środków publicznych o wartości szacunkowej  
                nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro  

               ( zarządzenie nr 212 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29.12.2017 r. ) 
 

 
Nazwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezpiecznego placu 
zabaw w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Majowej 44 w Otwocku realizowanego w ramach zadania 
budżetowego pn., „Bezpieczny plac zabaw”. 
 

1. Określenie  przedmiotu zamówienia:  

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 Projekt musi zawierać elementy odwodnienia projektowanego placu zabaw. 

 Wykonanie projektu nawierzchni bezpiecznej, pod urządzeniami istniejącymi (chodzi o 

zaprojektowanie nawierzchni pod (huśtawką bocianie gniazdo, oraz pod projektowaną piramidą  

wspinaczkową), propozycja nawierzchni ekologicznej przyjaznej dla środowiska. 

 Wymiana starej drewnianej altany na funkcjonalną małą piramidę wspinaczkową dostostosowaną 

dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

 Mała architektura wraz z tablicą informacyjną zawierającą regulamin korzystania z placu zabaw. 

 Wykonanie projektu gospodarki zielenią. 

Zamawiający wymaga, aby projektant przedstawił koncepcję dokumentacji po jej zatwierdzeniu 

zostanie sporządzona dokumentacja. 

 

2. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku z 
ogłoszeniem o zamówieniu ( w przypadku robót budowlanych ) 
 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 dni od daty podpisania umowy. 

 
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 
Cena – 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100 
 

5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 
a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1 
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 

 
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji. 

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: 
A) Cenę należy wliczyć: 

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności   
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

a) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 900 w zaklejonej kopercie w siedzibie 
zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców – bud. „B” pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 



 

 

Otwocka, ul. Armii Krajowej 5. 
 

b) Opis sposobu przygotowania oferty: 

 ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta 
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezpiecznego placu zabaw w 
Przedszkolu Nr 15 przy ul. Majowej 44 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn., 
„Bezpieczny plac zabaw”. 

 ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

 oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
c) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie 

otwarta.  
d) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej 

składania. 
 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 15.04.2019 r., o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B pok. Nr 35. 
 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Krzysztof Gościcki 
Marta Mordecka 
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy 
inwestycję@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot „ Ogłoszenie o zamówieniu” 
 

 
 
W załączeniu: 
 
Załącznik Nr 1   Wzór oferty  
Załącznik Nr 2   Wzór umowy  
Załącznik Nr 2   Oświadczenie 
Załącznik Nr 4   Oświadczenie RODO  
Załącznik Nr 5   Dokumentacja fotograficzna istniejącego placu zabaw 
………………………………………….. 

 

)* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:        Sprawdził pod względem merytorycznym: 

 
 
 

mailto:inwestycję@otwock.pl


 

 

 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 
 
 
 

...................................., dnia…………r. 
Zamawiający: 
Gmina Otwock, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Otwocka, 
05-400 Otwock,  
ul. Armii Krajowej 5 
tel. 22 779 20 01   
 
Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 
......................................................................................... 
.............................................................................................. 
adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu ..... 
kod ..................... miejscowość ........................................................... 
powiat ................................. województwo ........................................ 
tel.: ..................................... fax: ................................. 
REGON:................................ NIP: ................................ 

 

 
OFERTA  

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:  

 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezpiecznego placu zabaw w Przedszkolu 
Nr 15 przy ul. Majowej 44 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn., „Bezpieczny 
plac zabaw”. 

 
 
 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w 

wysokości: 

netto: …..….….…zł (słownie……………….……………………….…………...…) 

podatek VAT….% tj: ….……zł. (słownie:………………………………........……) 

brutto: ……….zł.(słownie:………………………………………………………..) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dnia ..................... .................. 
 

 
 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 



 

 

 
 
 
 

...................................., dnia…………r. 
Zamawiający: 
Gmina Otwock, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Otwocka, 
05-400 Otwock,  
ul. Armii Krajowej 5, 
tel. 22 779 20 01   
 
Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 
......................................................................................... 
.............................................................................................. 
adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu ..... 
kod ..................... miejscowość ........................................................... 
powiat ................................. województwo ........................................ 
tel.: ..................................... fax: ................................. 
REGON:................................ NIP: ................................ 

 
 

Dotyczy zadania pn.  
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezpiecznego placu zabaw w Przedszkolu 
Nr 15 przy ul. Majowej 44 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn., „Bezpieczny 
plac zabaw”. 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

1. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

2. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
 
 

 
Dnia ............................................... 

 
 
 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
            

 

 


