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Zapytanie ofertowe na kompleksowe utworzenie siłowni zewnętrznej  

dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz doposażenie 

siłowni zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Suliszewie 

nr 4/08/2021/PFRON 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku 

zaprasza do przesłania swoich ofert. 

1. Informacje o Zamawiającym  

1) Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiat Choszczeński / 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława 

Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax. 095 765 25 78,  

adres e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl 

2) Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:  

Panią Anitę Łubkowską-Klejna: Tel. 95 765 25 78,  

e-mail: alubkowskaklejna@pcprchoszczno.pl  

3) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych 

warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu  

tj.: pn - pt: 7.30 – 15.30. 

4) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Opis zakresu usługi 

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utworzenie siłowni 

zewnętrznej dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach 

oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Suliszewie finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- 

moduł IV. 

2) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części i obejmuje: 

a. wykonanie nawierzchni pod siłownię w DPS w Brzezinach  

o powierzchni maksymalnej 60 m2 z: 

 płyt gumowych SBR spełniających normy PN-EN 

1177+AC:2019-04 o grubości 35 mm (kolor zielony) na 

podsypce piaskowej o gr. 3 cm z podbudową zasadniczą 
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z kamienia mielonego ⌀ 0-0,31 cm o gr. 20 cm i warstwą 

odsączającą z piasku o gr. 10 cm; 

 montaż obrzeży betonowych z elastyczną osłoną SBR 

(kolor zielony) 8 x30 cm wokół placu na ławie betonowej 

C12/15 z oporem; 

b. dostawę, montaż i transport urządzeń i elementów małej 

architektury do siłowni zewnętrznej spełniających normy PN-EN 

16630:2015-06 zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik  

nr 1 do niniejszego zapytania: 

 dla DPS w Brzezinach: 

a) rower dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich; 

b) kołowrotek; 

c) koordynator ruchu;  

d) masażer pionowy; 

e) motyl integracyjny; 

f) urządzenie dwustanowiskowe wielofunkcyjne; 

g) twister; 

h) ławka profilowana; 

i) kosz na odpady; 

j) tablica regulaminowa; 

 dla SOSW w Suliszewie: 

a) koła tai chi integracyjne, 

b) drążek, poręcze i drabinka (zestaw). 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4) Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r. 

5) Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach i Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie- montaż w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektu graficznego planowanej siłowni dla DPS  

w Brzezinach; 

2) udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji obejmującej wady produktu 

wynikające z przyczyn produkcyjnych; 

3) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,  

dobrą jakością i właściwą organizacją; 

4) udzielenia gwarancji obowiązywania oferty do 31.10.2021 r. 

4. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty: 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące 

dokumenty: 
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a. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-

ofertowy- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania; 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c. projekt graficzny planowanej siłowni w DPS w Brzezinach; 

d. wizualizacje sprzętów dla SOSW w Suliszewie. 

5. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu kryterium najniższej 

ceny - 100%. 

2) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić 

cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu 

zamówienia. 

3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą –  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

5) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać 

się będą w złotych polskich. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: 

sekretariat@pcprchoszczno.pl do dnia 18.08.2021 r. 

2) Ofertę należy: 

a. wysłać jako załącznik wiadomości w formacie pdf jako skan 

dokumentów; 

b. w temacie wiadomości wpisać:  „Oferta na kompleksowe 

utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkanek Domu 

Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz doposażenie siłowni 

zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Suliszewie” 

3) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie podpisanej 

przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 

5) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone bez otwierania. 

7. Ogłoszenie wyników 

1) Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół. 

2) Zamawiający opublikuje na stronie internetowej 

https://pcprchoszczno.pl/  wynik wyboru. 
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3) Do ważności postępowania wystarczy złożenie jednej oferty. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji 

zadania bez podania przyczyny. 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Choszcznie 

Monika Rodykow 
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