
FZP.5.2012 
  Kawęczyn, 07-12-2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie prze-
kracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro” przyjętego Zarządzeniem Wójta 
Gminy Kawęczyn Nr 29/2011 z dn. 11.07.2011r. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. 
Nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w nawią-
zaniu do art. 4 ust. 8 ustawy (Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) przedłożony szacunek kosztów bę-
dzie podstawą do wyboru wykonawcy w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony 
wykonawca na zakup i dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z jego montażem do Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480,
      NIP 668-187-54-86.  www.kaweczyn.pl 

2. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z jego  

montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.
 Załączniki Nr 4 do niniejszej Zapytania  zawiera szczegółowy zakres i opis sprzętu. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę określonych w załączniku nr 4 do niniejszego 

zapytania ofertowego.
W/w zadanie jest dofinansowane   z budżetu państwa dotacją przyznaną    

przez Wojewodę Wielkopolski.

3. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych
    W przypadku zaproponowania równoważnych materiałów należy taką informację zawrzeć w 

ofercie dla poszczególnych części zamówienia.

 5. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca  może  zastosować  inne  rozwiązanie  równoważne,  lecz  nie  o  gorszych 

parametrach i właściwościach od zaproponowanych.  
b) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko 

przedmiot  niniejszego  zamówienia  do  miejsca  przeznaczenia  (transportem własnym  lub 
zleconym).

c) Wykonawca  dokona  montażu  i  uruchomienia  przedmiotu  zamówienia  oraz  przeszkoli 
personel w zakresie jego obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie  5 
dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, a także przekaże niezbędne dokumenty 
(karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, itp.).

d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na każdy przedmiot zamówienia na okres 
min. 24 miesięcy.

e) Dostarczony przedmiot  zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy, kompletny,  oznakowany 
oraz musi być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej,  zgodnie z 
ustawą z dnia 20 maja 2010 i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne 
dokumenty wymagane przez polskie prawo, instrukcję obsługi w języku polskim.

f) Kolorystykę wyposażenia uzgodnić przed przystąpieniem do realizacji z przedstawicielem 
Dyrektorem ŚDS w Młodzianowie p. Teresą Michalską - tel. 63 28 87 215.
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6. Termin realizacji zamówienia :
Realizacja przedmiotu zamówienia ma nastąpić w ciągu  5 dni od podpisania umowy.

a) Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie faktury  VAT  wystawionej przez Wy-
konawcę. Forma płatności – przelew, termin płatności 14 dni.

b)  Ze  względu  na  ograniczenia  finansowanie  dane  oferty  mogą  zostać  odrzucone  a  cała 
procedura powtórzona.  

7.  Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy: 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu - Załącznik nr 1 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi-

dencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do składa-
nia oświadczeń woli (oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do repre-
zentowania wykonawcy w postępowaniu). Dokumenty winny być złożone w formie 
oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność  z oryginałem. 

3. Oświadczenie, iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie pu-
bliczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącz-
nik nr 2

4. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 w/w Załącznik nr 3

8. Kryteria wyboru oferty: - Najniższa cena.
1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
    - cena -100%. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę.
3. Wykonawca zaproponuje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  Cena musi 

zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i dostarczeniem go 
do miejsca wskazanego przez Zamawiające. Na cenę ofertową składa się cena netto i 
podatek  VAT obliczony według stawek obowiązujących w ustawie  o podatku od 
towarów i usług. W ofercie należy podać cenę brutto.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium 
ceny.  W ramach  tego  kryterium  Wykonawca  może  otrzymać  maksymalnie  100 
punktów.  Oferta  o  najniższej  cenie  otrzyma  100  punktów,  pozostałym  ofertom 
zostanie  przypisana  proporcjonalnie  mniejsza  liczba  punków  obliczona  według 
wzoru:

                                                                                     cena najniższa

                    liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------- x  100 pkt

                                                                              cena oferty ocenianej
9. Oferty powinny zawierać: 

Formularz oferty powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywanych w nim zmian. 
Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką. Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicie-
li wykonawców, wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

10. Sposób przygotowania oferty:
1. Kopertę należy oznaczyć następująco: 

- „Oferta na zakup i dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego  wraz z jego montażem  
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”

                   -  Na kopercie należy      również umieścić dane i adres wykonawcy.  
- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu
- Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

11. Osoba do kontaktu:
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Jolanta Krawczyk tel.: 63 28 85     930       Teresa Michalska tel.: 63     288 72 15  

10. Miejsce oraz termin składania ofert
-  Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty, 
kuriera  lub  też  dostarczona  osobiście  na  adres:  Gmina  Kawęczyn  -  62  -704  Kawęczyn  48 
sekretariat (pokój nr 1) do  godz. 11:00 dnia 14grudnia 2012 r.
-Wyniki  i  wybór  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  ogłoszony  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w 
Kawęczynie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 
14 tys. euro
- Zamawiający ma prawo zamknąć postępowanie bez wyboru żadnej oferty.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W toku badania i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1)   W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wynikających z wykonania za-
mówienia,   Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej  za każdy dzień 
zwłoki - w wysokości 0,2%  wartości umowy,

2)   Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia - w wyso-
kości 0,2 % wartości zamówienia za  każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad.

3)   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższają-
cego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego,

4)  Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiają-
cy  poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

5) Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części asortymentów w przypadku, gdy war-
tość złożonych najkorzystniejszych ofert przekroczy kwotę   jaka zamierza przeznaczyć na to 
zamówienie.

12. Załączniki:
- Zał. nr 1 – Formularz ofertowy i cenowy
- Zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
- Zał. nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- Zał. nr 4 – Specyfikacja  przedmiotu zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Nr sprawy FZP.5.2012

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej     : ...............................................
Strona internetowa:    ................................................
Numer telefonu:    ……........................................
Numer faksu:               ….............................................
Numer REGON:    ................................................
Numer NIP:    ................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Kawęczyn 
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn 

Nawiązując do  zapytania ofertowego na  zakup i dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego 
wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie Numer sprawy: 
FZP.5.2012 oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

 SPRZĘT Sportowo-rekreacyjny
Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Ponadto oświadczamy że:
1. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, maksymalnym terminem realizacji poszcze-

gólnych elementów zamówienia, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania ofer-
ty i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

2. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .............
3. Reklamacje będą załatwiane w terminie:…… dni.
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert.
5. Oferowany poniżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia  jest kompletny i  będzie goto-

wy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 
6. Zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego.
7. Zobowiązuję się do dokonania montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz prze-

szkolenia personelu w zakresie jego obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 
terminie 5 dni od dnia jego dostarczenia 

8. Oświadczam, że zamówienie zamierzam wykonać sam.
9. Spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
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10. Wszystkie wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści ma-
jątkowych.

………………………………………………….

(miejscowość, data) ………………………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis  oferenta                                                   
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Nr sprawy FZP.5.2012

FORMULARZ CENOWY

SPRZĘT SPORTOWO-REKREACYJNY

Lp
.

Przedmiot opis liczba Cena 
jednostkowa 

netto

Wartość 
łączna 
netto

Kwot
a VAT

Wartość 
ogółem 
brutto

1.
2.
3.
4.

5.
RAZEM

………………………………………………….

(miejscowość, data) ………………………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis  oferenta                                                   
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Nr sprawy FZP.5.2012

_____________________________________                 

             (pieczęć firmowa oferenta

OŚWIADCZENIE

 O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Z TREŚCI ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 29 
STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Będąc należycie upoważnionym/i do działania w imieniu i reprezentowania oferenta, oświadczam/y, że nie 
podlegam/y wykluczeniu z  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

„Zakup i dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego  wraz z jego montażem do Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Młodzianowie”

na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ), 

.........................................dnia................                                            ...................................
                                                                                                                                                                                        (podpis)
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Nr sprawy FZP.5.2012

ZAŁĄCZNIK NR 3
                                                                                

_____________________________________                 

             (pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z TREŚCI ART. 22  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 
2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Będąc  należycie  upoważnionym/i  do  działania  w imieniu  i  reprezentowania  oferenta,  oświadczam/y,  że 
spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

„Zakup i dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego  wraz z jego montażem do Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Młodzianowie”

na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. nr 113, poz. 759 ).

        
o ś w i a d c z a m, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3)  dysponuję  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................................dnia................                                            ...................................
                                                                                                                                                                                        (podpis)

Nr sprawy FZP.5.2012

ZAŁĄCZNIK NR 4
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Specyfikacja  przedmiotu zamówienia

Sprzęt sportowo-rekreacyjny
Lp. Przedmiot opis
1. Drabinka 

gimnastyczna
Wym. 220cmx90cm – drewno sosnowe – 2 szt.

2. Materac gimnastyczny 
składany

Wykonany z pianki poliuretynowej pokryty zmywalną tkaniną 
typu skaj. Wym. 195 cm x 90 cm x 5 cm – 6 szt.

3. Rower treningowy Regulacja opon w 8-stopniowym zakresie, obciążenie 100 – 
120 kg. – 1 szt.

4. Wioślarz Regulacja konta nachylenia, max. waga osoby ćwiczącej do 
120kg. – 2 szt.

5. Stół do tenisa Składany, wykonany z materiału MDF , grubość blatu min. 
20mm. – 1 szt.
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