
Pilchowice: Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty 

pełni ącej funkcj ę świetlicy wiejskiej w Leboszowicach oraz 

zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekre acyjnej w 

Kuźni Nieborowskiej (dostawa i monta ż sprzętu).  

Numer ogłoszenia: 266668 - 2011; data zamieszczenia : 31.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 

2356521, faks 032 2356938. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zagospodarowanie terenu przyległego 

do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Leboszowicach oraz zagospodarowanie obiektu 

małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej (dostawa i montaż sprzętu).. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zad. 1 

Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w 

Leboszowicach ( dostawa i montaż sprzętu). Zakup i montaż zestawu zjeżdżalni wraz ze ścinką 

wspinaczkową, wiszącym mostkiem oraz drabinką - 1 szt. zakup i montaż lokomotywy - 1 szt. 

zakup i montaż wagonu restauracyjnego - 1 szt. zakup i montaż karuzeli - 1 szt. zakup i montaż 

tablicy informacyjnej - tablica informacyjna wraz z informacją o finansowaniu oraz regulaminie 

korzystania. ( Wymiary min. 0,5 m x1 m) -1 szt. Zad. 2 Zagospodarowanie obiektu małej 

infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej ( dostawa i montaż sprzętu). zakup i montaż 

wielofunkcyjnego zestawu zabawowego - 1 szt. zakup i montaż pomostu ruchomego - 1 szt. zakup 

i montaż karuzeli krzyżowej - 1 szt. zakup i montaż huśtawki podwójnej - 1 szt. zakup i montaż 

tablicy informacyjnej- tablica informacyjna wraz z informacją o finansowaniu oraz regulaminie 



korzystania. ( Wymiary min. 0,5 m x1 m) - 1 szt.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.53.52.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli 

na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w 

okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie dokonał przynajmniej jednej 

dostawy wraz z montażem urządzeń placów zabaw, o wartości brutto nie mniejszej niż 

20 000 złotych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w 

postępowaniu. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia, 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  

ART. 24 UST. 1 USTAWY  



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: nie 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.pilchowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Pilchwoice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

07.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchwoice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. 

nr 4. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 


