
               

 

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

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjne                  Braniewo dn. 10.10.2014r. 

„DRABINA” 

ul. PCK 4 

14-500 Braniewo 

e -mail: drabinasp3@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe numer 13/2014 

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 i atestów. 

4. Załączenie wizualizacji rowerów i kasków oraz ich szczegółowy opis. 

5. Dostawa gratis. 

6. Podpisanie załączonych oświadczeń. 
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IV. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 2 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 23.10.2014 r. do godziny 15.00  

b) Ocena oferty zostanie dokonana w dniu  23.10.2014 r. o godz. 15.30, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 27.10. 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  –  54% 

 Cena 26% 

 Czas gwarancji producenta – 20% 

 

 Oferty z rażąco niską ceną będą odrzucane 

mailto:drabinasp3@wp.pl
http://www.sp3braniewo.pl/
http://www.sp3braniewo.pl/
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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 

3. Zał. Nr 3- Wzór umowy 

4. Zał. Nr 4- Oświadczenie 

 

 

 

 

http://www.sp3braniewo.pl/
mailto:drabinasp3@wp.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Rowery młodzieżowe 1.Koła 26 cali; 

2.Rama aluminiowa 17” typu damka"  

3.Widelec teleskopowy np. SR-SUNTOR  

lub równorzędny;  

4.Napęd 21 przełożeń, manetki np. 

SHIMANO lub równorzędne. Kaseta 7 

rzędowa np.  SHIMANO lub 

równorzędna, łańcuch antykorozyjny. 

Przerzutka przednia i tylna  np. 

SHIMANO lub równorzędna; 

5.Hamulce np. ALHONGA V-BREAK 

aluminium lub równorzędne; 

6.Kierownica aluminiowa na wpół 

uniesiona, regulacja wysokości; 

7.Wspornik kierownicy aluminiowy lub 

stalowy; 

8.Siodło uniwersalne i ultra wygodne. 

Regulacja siodełka bez narzędzi; 

30 

sztuk 
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9.Obręcze dwukomorowe aluminiowe; 

10.Opony szosowo - terenowe, np. opony 

z paskami  odblaskowymi; 

11.Pedały wszechstronne i 

jednoczęściowe .  

12.Korby np. SHIMANO lub 

równorzędne; 

13.Akcesoria/wyposażenie: błotniki, 

stopka, bagażnik umożliwiający 

zamocowanie kompatybilnych 

akcesoriów, oświetlenie przód tył, 

uchwyt na bidon, ochrona łańcucha. 

2. Rowery dla dorosłych 1.Koła 28 cali; 

2.Rama aluminiowa rozmiar 18. 

Obniżona geometria typu damka (3 

sztuki) 

Rama aluminiowa rozmiar 18 bez 

obniżonej geometrii typu męskiego ( 3 

sztuki); 

3.Widelec teleskopowy np. Zoom CH120 

lub równorzędny.  

4.Napęd 21 przełożeń, manetki np. 

SHIMANO lub równorzędne. Kaseta 7 

rzędowa np.  SHIMANO lub 

równorzędna, łańcuch antykorozyjny. 

6 

sztuk 
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Przerzutka przednia i tylna  np. 

SHIMANO lub równorzędna; 

5.Hamulce V – BRAKE z aluminium lub 

równorzędne,  

6.Kierownica aluminiowa lub stalowa na 

wpół uniesiona w rowerach z ramą o 

obniżonej geometrii. Regulacja 

wysokości; 

7.Wspornik kierownicy aluminiowy; 

8.Siodło  uniwersalne i ultra wygodne. 

Regulacja siodełka bez narzędzi.  

9..Obręcze aluminiowe dwukomorowe; 

10.Opony szosowo - terenowe, np. opony 

z paskami  odblaskowymi; 

11.Pedały wszechstronne i 

jednoczęściowe; 

12.Korby SHIMANO lub równorzędne; 

13.Akcesoria/wyposażenie: Błotniki, 

stopka, bagażnik umożliwiający 

zamocowanie kompatybilnych 

akcesoriów, uchwyt na bidon, Ochrona 

łańcucha. 

3. Kask ochronny 14.Jednorodny odlew, zapewniający 

większą wytrzymałość + daszek; 

 

30 
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młodzieżowy 15.Duża ilość otworów wentylacyjnych, 

zatopione siatki przeciwko owadom; 

 

16.Rozmiar : M  (50-57cm); 

17.Wnętrze powinno składać się z : 

polistyren (EPS), pokrycie zewnętrzne: 

poliwęglan (PC), komfortowa pianka, 

obwód głowy regulowany pokrętłem. 

18.Kaski muszą posiadać atesty; 

sztuk 

3. Kask ochronny  

dla dorosłych 

14.Jednorodny odlew, zapewniający 

większą wytrzymałość + daszek; 

 

15.Duża ilość otworów wentylacyjnych, 

zatopione siatki przeciwko owadom; 

 

16.Rozmiar : L  (54-61cm); 

17.Wnętrze powinno składać się z : 

polistyren (EPS), pokrycie zewnętrzne: 

poliwęglan (PC), komfortowa pianka, 

obwód głowy regulowany pokrętłem; 

18.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 : 2tygodnie 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 oraz ich szczegółowy opis. 

2. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normą. 

3. Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy.  

4. Przesłanie podpisanego oświadczenia- Załącznik nr 4  

 

 

 

 

 

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

 

Podpis wykonawcy  (osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

         UMOWA NR .............. 

 

W dniu ............... w Braniewie, pomiędzy: 

 

 

ZAMAWIAJĄCYM: 

…............................................................................................... 

z siedzibą.................................................................................. 

…............................................................................................... 

 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................... 

2. …........................................................................................... 

 

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

a  

SPRZEDAJĄCY (DOSTAWCA): 

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

z siedzibą ................................................................................... 

…................................................................................................ 

reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................. 

2. ................................................................................................ 
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NIP ........................... REGON ...................................................   

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa rowerów i kasków:  

1) Rowery młodzieżowe 30 sztuk. 

2)  Rowery dla dorosłych 6 sztuk. 

3) Kask ochronny młodzieżowy 30 sztuk. 

4) Kask ochronny dla dorosłych 6 sztuk. 

 

2. Wszystkie urządzenia  są szczegółowo opisane w części pt.: Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

3.  Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt rowerów i kasków. 

4. Wraz z dostawą Sprzedający dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancji jakości. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Sprzedającego wraz z załącznikami 

dotyczące przedmiotu umowy stanową integralną cześć umowy. 

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia – do dnia ............................   2014 r. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną oferta wynosi brutto 

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

słownie..........................................................................................................................................

....... zł, w tym: cena netto ................................................................, słownie 

….......................................................................................................... zł. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 odpowiada zakresowi dostawy określonemu  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Sprzedającego i zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze względu na inflację i nie 

ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania za wyjątkiem ustawowej zmiany 

wysokości podatku VAT. 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 

30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 

Sprzedającego faktury. 

2. Podstawą wystawienia przez Sprzedającego faktury będzie protokół dostawy, sporządzony 

zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy. 
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że miejscem dostawy jest siedziba stowarzyszenia  przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Braniewie, przy ulicy PCK4.  

2. O terminie dostawy Sprzedający powiadomi skutecznie Zamawiającego faxem lub pocztą 

elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej  4 dni roboczych przed planowaną dostawą. 

3. Dostawa musi nastąpić w dzień roboczy. Na potrzeby niniejszej umowy pod pojęciem dni 

roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

4. Odbiór dostawy uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

zgodności dostarczonych urządzeń z warunkami zamówienia i umową.  

5. Za datę odbioru przez Zamawiającego dostawy rozumie datę podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru dostawy przez osoby upoważnione ze strony Sprzedającego  

i Zamawiającego. 

6. W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości 

dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru dostawy. 

7.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający ma prawo 

wyznaczenia terminu usunięcia usterek. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kar umownych, o których 

mowa w § 10. 

8. Od dnia odbioru dostawy obowiązki wynikające z tytułu eksploatacji i konserwacji 

urządzeń jako użytkownika należą do Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie. 

 

§ 6 

1.Do odbioru przedmiotu umowy strony wyznaczają przedstawicieli: 

5. ze strony Zamawiającego ........................................................................ 

6. ze strony Sprzedającego ............................................................................... 

 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych strony wyznaczają: 

g) ze strony Zamawiającego ........................................................................ 

h) ze strony Sprzedającego.............................................................................. 
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§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot umowy są fabrycznie nowe, 

nieużywane, spełniają wymogi formalne, posiadają wysoką jakość.  

2.Wykonawca zapewnia, iż wszystkie urządzenia będące przedmiotem umowy odpowiadają 

wszystkim aktualnym wymogom bezpieczeństwa, posiadają wszelkie wymagane przepisami 

świadectwa, atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność  

z przepisami.  

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela na piśmie …........................ gwarancji jakości na przedmiot dostawy. 

Wzór gwarancji stanowi zał. Nr …....  do umowy. 

2.Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie usterki będące następstwem wadliwości 

materiałów lub technologii wykonania. 

3. Wykonawca zapewnia maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie 

wynoszący 14 dni  od zgłoszenia. 

 § 9 

1.Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy, 

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy–  0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 2 . 

3) za zwłokę w usunięciu braków lub wad – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad. 

 

4) odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 

10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej na podstawie noty księgowej. 

Potrącenie może nastąpić również z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3.Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy, 
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4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o 

zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. 

5. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Sprzedający zobowiązany 

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 

Zamawiającego. 

                                                         § 10  

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się 

siedziba Zamawiającego. 

                                                                 § 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedającego. 

 

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                             SPRZEDAJĄCY: 
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Załącznik do umowy  

 

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

Pieczęć  Sprzedającego        

 

Gwarancja jakości  przedmiotu umowy  

 

Przedmiot postępowania (Zamówienie): Zapytanie ofertowe zgodnie z Zasadą 

Konkurencyjności 

 

Nr umowy ..........................................................................z dnia 

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

 

NAZWA SPRZEDAJĄCEGO...................................................................................................... 

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

ADRES 

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

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

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO 

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

ADRES 

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

 

1.......................................... (Sprzedający) udziela …............................ (Zamawiającemu) na 

całość dostawy rękojmi i gwarancji jakości na okres.......................... 

2.Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

II. naprawę gwarancyjną, 

b)    wymiany wadliwego elementu na nowy po bezskutecznej jednej naprawie  

gwarancyjnej. 

3.Organizacja obsługi gwarancyjnej: 

a) Wykonawca świadczeń gwarancyjnych:  
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....................................................................................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wpisać dane Wykonawcy  – nazwę, adres, telefon, fax) 

 

b) Wykonawca deklaruje, że usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie: 

- 10 dni od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, 

- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 28 dni od momentu zgłoszenia lub 

wyznaczony komisyjnie, jeżeli z przyczyn obiektywnych termin 28 dniowy nie może zostać 

zachowany. 

 

 

 

.................................................dnia.............    ............................................. 

podpis Wykonawcy/Wykonawców  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) ………………………………………………………. 

jako upoważniony do reprezentowania firmy (nazwa) ………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego nr 12/2014, które akceptuję bez zastrzeżeń, 

2) reprezentowana przeze mnie firma posiada uprawnienia do wykonywania określonej usługi, 

3) reprezentowana przeze mnie firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizowania 

określonej usługi, 

4) reprezentowana przeze mnie firma znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

realizację zadania, 

5) nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy postępowanie upadłościowe, nie 

została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w likwidacji, 

6) wszelkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały 

przeze mnie zgodnie z prawdą, 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych firmy i moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia konkursu oraz realizacji umowy najmu. 

 

 

Miejscowość……………………………………………………, dnia ……… 2014 roku. 

 

 

         …………………….… 

                         Podpis oferenta 
                            oraz pieczęć firmy 

 
  


