
               

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo 

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjne                  Braniewo dn. 21.08.2014r. 

„DRABINA” 

ul. PCK 4 

14-500 Braniewo 

e -mail: drabinasp3@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe numer 11/2014 

dotyczące „Wyposarzenia koła krajoznawczo-turystycznego pełniącego funkcje 

prozdrowotne, kulturalne, społeczne i edukacyjne na obszarze działania LGR  Zalew Wiślany, 

którego działalność ukierunkowana będzie w głównej mierze na poznanie rejonu zajmującego 

się rybactwem”. 

w ramach zamówienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) . 

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” 

 I.  Zamawiający: 

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo 

NIP 582 162 48 56 

REGON 2813 60 982  

KRS 0000 40 54 35 

 

II. Rodzaj zamówienia: 

 Zakup, dostawa rowerów i kasków stanowiących wyposażenie koła - załącznik nr 1 

– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

III. Wymagania zamawiającego: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Rowery i kaski wyróżniać się mają wysoką jakością. 

3. Załączenie certyfikatów 

4. Załączenie wizualizacji rowerów i kasków. 

5. Dostawa gratis. 
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IV. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 4 tygodnie od momentu wybrania 

oferenta 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze (załącznik nr 2) 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

drabinasp3@wp.pl do 05.09.2014 r. do godziny 14.00.  

b) Ocena oferty zostanie dokonana w dniu  05.09.2014 r. o godz. 14.15, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 09.09. 2014 r. w siedzibie 

Stowarzyszenia Edukacyjnego „DRABINA” oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.sp3braniewo.pl  

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnienia 

treści złożonych ofert. 

f) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp3braniewo.pl oraz w siedzibie 

stowarzyszenia. 

 

VII. Ocena ofert: 

Zamawiający oświadcza, iż oferty cenowe niespełniające wymagań formalnych nie będą 

rozpatrywane. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Zgodność z zestawieniem rzeczowym i cena –  80% 

 Czas gwarancji producenta – 20% 

 

 Oferty z rażąco niską ceną będą odrzucane 
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O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.sp3braniewo.pl 

 

VIII. Dodatkowych informacji udziela Paweł Waszkiewicz i Ewa Rosa-Gil pod numerem 

telefonu 509 897 566 lub 696 748 887 w godz. od 10.00 do 15.00 od poniedziałku do 

piątku lub mailowo: drabinasp3@wp.pl 

Wykaz załączników: 

1. Zał. Nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Zał. Nr 2- Wzór oferty 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Rowery młodzieżowe  Rozmiar M; 

 Koła 26 cali; 

 Rama sztywna z aluminium 6061. 

Wysokość ramy 17’’. Obniżona 

geometria; 

 Widelec teleskopowy z elastomerami z 

aluminium 6061, golenie stalowe; 

 Napęd 21 przełożeń, obrotowe manetki 

SRAM. Kaseta 7 rzędowa SHIMANO, 

łańcuch antykorozyjny. Przerzutka 

przednia SHIMANO. Przerzutka tylna 

SRAM 3.0; 

 Tarcze 48/38/28; 

 Zębatki 14/28; 

 Hamulce przednie/tylne szczękowe V – 

brake z aluminium, klamki aluminiowe, 

system zapobiegający zablokowaniu koła 

30 

sztuk 
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w razie nagłego hamowania; 

 Kierownica aluminiowa na wpół 

uniesiona, wspornik aluminiowy z 

regulacją wysokości i nachylenia. 

Regulacja wspornika; 

 Siodło / sztyca podsiodłowa uniwersalna 

i ultra wygodna. Sztyca aluminiowa z 

wbudowanym jarzmem. Regulacja 

siodełka bez narzędzi. Siodło testowane, 

potwierdzony komfort siedzenia; 

 Koła obręcze stożkowate aluminiowe 

jednokomorowe anodowane z 

oszlifowanymi krawędziami 

(stożkowymi). Stalowa piasta z 

zaciskiem z przodu i oś przykręcana z 

tyłu; 

 Opony wytrzymałe i wszechstronne na 

szosy i drogi gruntowe; 

 Pedały wszechstronne plastikowe i 

jednoczęściowe . Korby stalowe kute; 

 Akcesoria/wyposażenie: Błotniki z 

uchwytami kątowymi, stopka, modularny 

bagażnik umożliwiający zamocowanie 

kompatybilnych akcesoriów, uchwyt na 

bidon. Ochrona łańcucha. 
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2. Rowery dla dorosłych  Rozmiar L 1,73 – 1,85; 

 Koła 28 cali; 

 Rama sztywna z aluminium 6061. 

Wysokość ramy 18’’. Obniżona 

geometria; 

 Widelec amortyzowany z aluminium 

6061, golenie stalowe; 

 Napęd 21 przełożeń, obrotowe manetki. 

Kaseta 7 rzędowa SHIMANO, łańcuch 

antykorozyjny. Przerzutka przednia 

SHIMANO; 

 Tarcze 48/38/28; 

 Zębatki 14/28; 

 Hamulce szczękowe V – brake z 

aluminium, klamki aluminiowe, system 

zapobiegający zablokowaniu koła w razie 

nagłego hamowania; 

 Kierownica aluminiowa na wpół 

uniesiona, wspornik aluminiowy z 

regulacją wysokości i nachylenia. 

Regulacja wspornika; 

 Siodło / sztyca podsiodłowa uniwersalne 

i ultra wygodne. Sztyca aluminiowa z 

wbudowanym jarzmem. Regulacja 

6 

sztuk 
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siodełka bez narzędzi. Siodło testowane, 

potwierdzony komfort siedzenia 

(dołączenie certyfikatu bądź atestu); 

 Koła obręcze stożkowate aluminiowe 

jednokomorowe anodowane z 

oszlifowanymi krawędziami 

(stożkowymi). Przednia piasta z 

wbudowanym dynamo; 

 Opony wytrzymałe i wszechstronne na 

szosy i drogi gruntowe, opony z pasami 

odblaskowymi; 

 Wszechstronne plastikowe i 

jednoczęściowe pedały. Korby stalowe 

kute. 

 Akcesoria/wyposażenie. Autonomiczne 

oświetlenie na dynamo w przedniej 

piaście. Błotniki z uchwytami kątowymi, 

stopka, modularny bagażnik 

umożliwiający zamocowanie 

kompatybilnych akcesoriów, uchwyt na 

bidon. Ochrona łańcucha. 

3. Kask ochronny 

młodzieżowy 

 Jednorodny odlew, zapewniający większą 

wytrzymałość + daszek; 

 

 Duża ilość otworów wentylacyjnych, 

zatopione siatki przeciwko owadom; 

 

 Rozmiar : M  (50-57cm); 

30 

sztuk 
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 Wnętrze powinno składać się z : 

polistyren (EPS), pokrycie zewnętrzne: 

poliwęglan (PC), komfortowa pianka, 

obwód głowy regulowany pokrętłem. 

 Kaski muszą posiadać atesty; 

3. Kask ochronny  

dla dorosłych 

 Jednorodny odlew, zapewniający większą 

wytrzymałość + daszek; 

 

 Duża ilość otworów wentylacyjnych, 

zatopione siatki przeciwko owadom; 

 

 Rozmiar : L  (54-61cm); 

 Wnętrze powinno składać się z : 

polistyren (EPS), pokrycie zewnętrzne: 

poliwęglan (PC), komfortowa pianka, 

obwód głowy regulowany pokrętłem; 

 Kaski muszą posiadać atesty; 

6 

sztuk 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

                                   ............................................. 

/Miejscowość i data/ 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

województwo ………………………………………………………………….. 

adres do korespondencji ............................................................................ 

tel.................................................................................. 

fax na który zamawiający może przesyłać korespondencję................. 

NIP.............................................. REGON ................................................. 

 

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA” 

Ul. PCK 4 

14-500 BRANIEWO 

 

I. OFERTA CENOWA   

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową realizacji całego zamówienia /brutto/:  

................................................ PLN,  słownie:  

....................................................................................................................................................... 

obejmującego: 

 

 

Lp. Rodzaj: Ilość sztuk Cena netto Wartość netto Wartość brutto 

1 Rowery młodzieżowe      30 szt.    

2 Rowery dla dorosłych 6 szt.    

3 Kask ochronny młodzieżowy 30 szt.    

4 Kask ochronny dla dorosłych 6 szt.    

Kwota łącznie:     

 
2. Dostawę  oraz prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie : 4 tygodni od dnia 
wyboru oferenta. 

3. Na dostawę objęte niniejszym zamówieniem zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres 
…...................................................................................................... 
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4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :  

   

1. Wizualizacja rowerów i kasków 

2. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normą 

3. Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy.   

 

 

 

 

 

                                .................................................................................... 

 

Podpis wykonawcy  (osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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