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         Giżycko, dn.25.04.2022 

 

Nr sprawy: PZOSiPO.0611.2.1.47.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Na zakup materiałów do przeprowadzenia imprezy pn., Turniej różnych dyscyplin 

sportowych” w ramach projektu „Sport dla wszystkich” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

nazwa zamówienia 

1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 

zł. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyn. 

3. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. 

 

 

KOD CPV: 

 

I. Zamawiający 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 

ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko, Tel./fax 87 428 45 65 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do przeprowadzenia imprezy pn. ”Turniej 

różnych dyscyplin sportowych wymienionych w tabeli niżej: 

Lp . Nazwa  Ilość 

1.  Podwójna 
wytwornica 
baniek   
 

 Urządzenie z co najmniej dwoma szerokimi 

kołami obrotowymi o dużej mocy dwa górne i 

dwa dolne wentylatory wytwarzające silny 

podmuch do emisji baniek, 

 funkcja zdalnego sterowania za pomocą 

bezprzewodowego pilota – (bez kabla) 

możliwość włączenia i wyłączenia wytwornicy 

w dowolnym momencie, 

 urządzenie na kółkach, 

 uchwyt transportowy, 

 zawór do odprowadzenia płynu, 

 zasilanie: 220- 240Vac/ 50Hz, 

 pobór prądu: max 100W, 

 waga: max 14kg, 

 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
1 sztuka 
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2.  Płyn do 
wytwornicy 
baniek 
mydlanych 5L   
 

 Płyn na bazie wody (nie toksyczny) do 

wytwornicy baniek mydlanych - zawierający 

formułę dużych baniek, 

 Pojemność 5 l, 

 Płyn odpowiedni do zastosowania do 

wytwornicy baniek oferowanej przez 

Wykonawcę opisanej w pozycji nr 1. 

2 sztuki  

3.  Narty 

animacyjne dla 

dzieci 

modułowe  
 

 Każdy zestaw (para nart) musi składać się z co 

najmniej, 6 paneli modułowych, które po 

złączeniu tworzą narty modułowe wieloosobowe 

(korzystających jednocześnie przez trzy osoby), 

a po rozłączeniu mogą być używane pojedynczo 

jako narty jednoosobowe dla trzech osób. 

 Panele modułowe muszą być kolorowe, 

(minimum dwa kolory) wykonane z mocnego, 

lekkiego tworzywa,  

 Narty muszą być wyposażone w regulowane 

zapięcia na stopy oraz uchwyty na sznurkach dla 

każdego uczestnika zabawy,  

 Narty muszą być łatwe w montażu i demontażu 

oraz w utrzymaniu i czyszczeniu, 

 Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 zestawy 

4.  Tuba 

animacyjna do 

skakania + 4 

piłki i pompka, 

torba 

Każda Tuba musi być z grubego, bardzo wytrzymałego, 

wodoodpornego pokrowca z uchwytami. Musi być 

łatwa w użytkowaniu i transporcie. Wypełnianiem 

każdej tuby muszą być 4 gumowe piłki o średnicy 

pasującej do tuby (ok. 60cm). 

Piłki muszą mieć możliwość wyjęcia z tuby i 

spuszczenia powietrza, gdy nie będą używane. Każda 

tuba musi umożliwić udział 4-6 osobowej drużyny w 

zabawie, polegającej na harmonijnym podskakiwaniu w 

celu dotarcia do mety. 

Każda tuba musi zawierać pokrowiec, 4 gumowe piłki o 

średnicy ok. 60 cm, pompkę do pompowania piłek,  

torbę do przechowywania, instrukcję użytkowania 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 sztuki 
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5.  Taśma 
animacyjna   

Taśma animacyjna do chodzenia o wymiarach 0,5x 7m.  

Taśma służąca do integracji grupy poprzez 

umożliwienie harmonijnego poruszania się kilku osób 

ustawionych jedna za drugą wewnątrz taśmy. 

Wykonana z bardzo grubej, powlekanej tkaniny 

odpornej na przedarcia i rozciąganie. 

Brzegi taśmy muszą być dodatkowo wzmocnione i 

usztywnione mocną taśmą nośną. 
Każda taśma musi zawierać: 

- torbę z uchwytami do przechowywania taśmy.  

- 6 kolorowych piłeczek. 

- Instrukcję użytkowania. 

- Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 sztuki 

6.  Kapcie 
animacyjne  
             

Kapcie animacyjne kolorowe w rozmiarze XXL (min. 

50 x 28 cm)  

Wykonane z bardzo wytrzymałej, wodoodpornej 

tkaniny.  

Podeszwy muszą być dodatkowo usztywnione pianką o 

grubości min. 1cm, kapcie nie mogą deformować się 

podczas użytkowania.  

Kapcie muszą posiadać  antypoślizgowy, silikonowy 

bieżnik. 

- Gwarancja minimum 24 miesiące. 

2 pary 
 

7.  Skoczki Dmuchany skoczek (np. osiołek, konik) wspomagający 

rozwój motoryczny i koordynację ruchową dziecka.  

Pozwalający dzieciom skutecznie i bezpiecznie 

rozładować nadmiar energii. 

Wykonany z wysokiej jakości materiałów 

umożliwiających używanie również w plenerze bez 

obawy o przebicie, czy zabrudzenia, musi być łatwy do 

czyszczenia.  

Skoczek musi mieć możliwość pompowania przy użyciu 

pompki, posiadać wbudowany zawór do spuszczania 

powietrza 

Posiadać certyfikat CE 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 sztuki 

8.  Dmuchane 

oponki sumo 

dla dzieci  

Dmuchane oponki sumo dla dzieci - 2 zestawy 

O wymiarach: średnica: 90- 93 cm, wysokość: 50-53 cm 

Jeden zestaw musi  składać się z dwóch oponek. 

W każdym zestawie musi być dwa dmuchane 

pierścienie na szelkach, które umożliwiają bezpiecznie 

przepychanie się i zderzanie. Oponki muszą mieć 

miękką osłonę amortyzującą wstrząsy. Regulowane 

2 zestawy 
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paski na ramiona. Oponki z materiału winylowego. 

Dodatkowo w zestawie łatki naprawcze.  

Gwarancja minimum 24 miesiące 

9.  Gra Duże Bierki 

50cm 41 

elementów 

 
 

Gra Duże Bierki 50cm 41 elementów 

41 bierek o wymiarach 1x50 cm 

Bierki wykonane z drewna,  pomalowane farbami 

ekologicznymi bezpiecznymi dla dzieci,  

certyfikat CE. 

Instrukcja użytkowania i reguły zabawy. 

Gwarancja 24 miesiące 

2 sztuki 

10.  Spodnie 
animacyjne 

Podwójne spodnie animacyjne składające się z dwóch 

par spodni, trwale połączonych bardzo mocnym szwem. 

Spodnie muszą być wykonane z bardzo mocnej, 

wodoodpornej tkaniny odpornej na płowienie w 

kontrastowych kolorach. Dodatkowo wzmocnione w 

pasie taśmą. 

Spodnie regulowanymi szelkami oraz nogawkami z 

gumką, dzięki czemu łatwo je dopasować do każdej 

sylwetki. 

Długość nogawki od pasa: około 105cm 

Szerokość w pasie (spodni pojedynczych): około 70cm 

Długość w kroku: około 40cm 

Długość szelek: około 120cm 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 sztuki 

11.  Koszyki 
animacyjne 

Każdy zestaw składa się z 6 koszyków animacyjnych na 

pasku + 36 piłeczek 

Koszyki musza być wykonane są z mocnej, 

wodoodpornej tkaniny w  intensywnych kolorach. 

Otwory koszyków muszą być dodatkowo usztywnione, 

zachowujące swój kształt nawet w ruchu. Każdy koszyk 

musi posiadać regulowany pasek zapinany na klamrę, 

pozwalający na zamocowanie go np. na biodrze lub 

klatce piersiowej/plecach.  

W każdym zestawie musi znajdować się 36 lekkich 

piłeczek z tworzywa, po 6 sztuk z każdego koloru, 

dobranych do kolorystyki koszyków. 

Wymiary każdego koszyka: około 25x22x15cm 

Długość paska: około 120cm 

Każdy zestaw  musi zawierać: 

– 6 koszyków na paskach 

– 36 lekkich piłeczek 

– instrukcję użytkowania z przykładami zabaw 

Gwarancja 24 miesiące 

2  zestawy 
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12.  Plansza 
animacyjna 
KLASY 

Plansza animacyjna Klasy  

Plansze animacyjne w rozmiarze XXL o wymiarach 

około 75x20 cm do używania zarówno w plenerze, jak i 

w zamkniętych pomieszczeniach. Kolorowy nadruk i 

duże rozmiary. Plansze wykonane muszą być z 

wytrzymałego, wodoodpornego tworzywa banerowego, 

łatwe w utrzymaniu i transporcie.  

Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 sztuki 

13.  Plansza 
edukacyjna 
STÓPKI 

Plansza animacyjna Skaczące Stópki gra manualna, 

polegająca na wykonaniu serii skoków według 

konkretnego, wskazanego na planszy układu 

kolorowych stópek.  

Plansze animacyjne w rozmiarze XXL o wymiarach 

planszy: około 50x400cm 

Plansze wykonane są z wytrzymałego, wodoodpornego 

tworzywa banerowego, łatwego w utrzymaniu i 

transporcie. Do czyszczenia planszy wystarczy ciepła 

woda z łagodnym detergentem i miękka ściereczką. 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

2 sztuki 

14.  Plansza 
edukacyjna 
TARCZA  

Plansza animacyjna Tarcza Strzelecka to prosta gra 

manualna polegająca na wykonaniu z ustalonego 

miejsca serii 6 rzutów kolorowymi woreczkami z 

grochem.  

Plansze animacyjne w rozmiarze XXL o wymiarach 

około 100x100cm do użytku zarówno w plenerze, jak i 

na imprezach w zamkniętych pomieszczeniach.  

Plansze wykonane z wytrzymałego, wodoodpornego 

tworzywa banerowego, łatwego w utrzymaniu i 

transporcie. 

Każdy Zestaw musi zawierać: 

 Planszę animacyjną Tarczę Strzelecką 

 Zestaw 6 woreczków w grochem 

2 zestawy 

15.  Gra 
integracyjna z 
klocków 

Gra polegająca na ustawieniu wieży z klocków za pomocą 
linek sterujących dźwigiem, który podnosi klocki. 
 Zawartość zestawu: 

 5 drewnianych klocków 

 1 dźwig/ żuraw wyposażony w 24 linki (długość 

około 2 m, grubość około 4 mm) 

 liczba graczy 6-24 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

1 zestaw 

16.  Słomki 
konstrukcyjne 

Słomki konstrukcyjne 400 elementów w postaci 

kolorowych słomek, które łączy się za pomocą 

specjalnych krzyżykowych łączników  wykonane są z 

2 zestawy 
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400 elementów 
 

bezpiecznego, elastycznego tworzywa w żywych 

kolorach. Umożliwiające tworzenie dowolnych figur 

przestrzennych, budowli i kształtów o różnych 

wielkości.  

Zestaw zawiera 400 elementów (słomek i krzyżyków 

łączników) 

Długość słomek:  około 18cm oraz 6cm. 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

17.  Gra 
integracyjna 
ZGADNIJ KTO 
TO 

Drewniana gra z otworami na ręce 

Zabawa polega na włożeniu dłoni do otworów i 

rozpoznaniu przedmiotu ukrytego w bawełnianym 

worku.  

Wymiary: około szer 40cm x głębokość 20 cm 

(głębokość worka 35cm) x wysokość 20cm 

Średnica otworów: około  pionowo 8cm, poziomo 10 

cm. 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

1 sztuka 

 

 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

 

Do 06.05.2021 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu. 

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

a)  Cena –100 %  ( 100 pkt) 

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 

 

 

Liczba punktów w zakresie ceny=  

 

 

 

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający może 

wezwać wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto  

   ---------------------------------------------------------  X 100 pkt  

Cena badanej oferty brutto  
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VI. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu 

zmówienia. 

2. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o 

podatku od towarów i usług. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku Vat należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert 

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) należy 

złożyć w terminie do dnia   29.04.2022r. do godz. 12.00 w formie: 

- e-mail na adres  e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl 

 

 

Uwaga 

Do oferty należy dołączyć wykaz oferowanych materiałów załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

Zamawiający dopuszcza katalogi, linki lub wydruki ze stron internetowych, z których 

będzie wynikać jaki asortyment (nazwa, producent itd. )Wykonawca oferuje. 

 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do 

wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu. 

2. Wykonawca oświadczy,  w formularzu oferty, że nie podlega wykluczeniu z 

powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości. 

3. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z 

tytułu zakończenia postępowania przez Zamawiającego na każdym etapie i bez 

podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, 

wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów itp. 

(dopuszczona jest korespondencja elektroniczna). 

5. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wybór Wykonawcy i realizację 

zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie zadania/zadań. 

6. Osoba do kontaktu: 

Emilia Borowiak 

87 428 45 65  

e-mail e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl  

7. Do niniejszego zapytania zastosowanie mają zapisy Regulaminu Udzielania 

Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000zł., o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („pzp”). 

 

mailto:e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
mailto:e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
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IX. Informacje Zamawiającego dotyczące danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół 

Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko tel. 

87 428 45 65 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obsługi 

Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko jest Pani, 

Pani Pani Izabela Kraśniewska, kontakt:    adres e-mail, 

ikrasniewska.oda@wp.pl, tel: 600993102 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 

archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa 

powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom upoważnionym na 

podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli 

dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych. 

6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

7.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

celu określonego w pkt 3. 

9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu. 

 

Załączniki 
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1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.  

 

 
 

 

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/images/stories/2017/formularz_oferty.docx

