
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy

                                                                                                          Starogard Gd., 15 marca 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert 

na wykonanie ogrodzenia trybuny głównej stadionie im. Kazimierza Deyny i ścianki

wspinaczkowej przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

I. Zamawiający:

Gmina Miejska Starogard Gdański  
ul. Gdańska 6,  reprezentowana przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa z montażem:

1. Ogrodzenia  trybuny  głównej  na  stadionie  im.  K.  Deyny  wykonanego  z  siatki  karbowanej
o oczku 35x35 z drutu 2 mm osadzonej w istniejących ramach o orientacyjnych wymiarach:

 15 szt. ramek 130 cm x 80 cm,
 1 szt. ramek 145 cm x 80 cm,
 6 szt. ramek 100 cm x 80 cm.

oraz wykonanie dodatkowo:
 2 szt. ram zamykanych 230 cm x 80 cm,
 2 szt. ram zamykanych 120 x80.

2. Ogrodzenia  w  miejsce  istniejącego  pomiędzy  ścianką  wspinaczkową  a  skateparkiem
przy  ul.  Olimpijczyków  Starogardzkich  1.  Zakres  prac  obejmuje  demontaż  istniejącego
ogrodzenia i dostawę z montażem ogrodzenia o parametrach:

 Słupy z profilu 80x80 o wysokości 2,75 m powyżej powierzchni terenu.
 Ogrodzenie wypełnione przęsłami z profilu 20x20 o rozstawie ok.13 cm.
 Szerokość ogrodzenia ok.11,5 m.
 Zabezpieczenie  antykorozyjne  -  cynkowanie  ogniowe  i  malowanie  w  kolorze  już

istniejącego ogrodzenia.

Konieczna wizja lokalna ze względu na szczególne warunki terenu.

1   Termin realizacji zamówienia:

Prace powinny być zakończone do 30 kwietnia 2019 r. 

2 Kryterium wyboru oferty:

     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena w wadze 100%.



3 Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niedokonania  rozstrzygnięcia  postępowania  i
niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów
sporządzenia oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty w zakresie szczegółów prowadzenia robót oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej
obniżenia.

3. Zamawiający  oczekuje  od  Wykonawcy  należytej  staranności,  wysokiej  jakości  oraz
profesjonalnego podejścia do wykonywanych prac.

4. Ogłoszenie  o  zapytaniu  ofertowym  dostępne  jest  w  siedzibie  Zamawiającego  w  miejscu
ogólnodostępnym  w  godz.  7  –  15   na  tablicy  ogłoszeń  -  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w
Starogardzie  Gdańskim,  ul.  Olimpijczyków Starogardzkich  1,  83-200 Starogard  Gd.  oraz  na
stronach:  www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

4   Miejsce, sposób i termin zgłaszania ofert:

Oferty prosimy składać do 29 marca 2019 r. do godz. 11.00
Za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Oferta wykonanie ogrodzenia trybuny 
głównej stadionie im. Kazimierza Deyny i ścianki wspinaczkowej przy ul. Olimpijczyków 
Starogardzkich 1.”
lub
Elektronicznie na adres e-mail: osir@osir.com.pl
lub
Osobiście w sekretariacie w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadaszenia i obudowy 
schodów zewnętrznych przy budynku technicznym na stadionie im. K. Deyny w Starogardzie 
Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1”

5 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron
internetowych: www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

6 Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:
Mariusz Pater 
Tel.: 512 216 950
W godz. od 7:00 do 15:00

DYREKTOR

Marzena Klein

http://www.osir.com.pl/
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