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ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie

Numer

2021-17156-45760

Id

45760

Powstaje w kontekście naboru

STHB.01.01.00-IP.01-00-LIT/15

Tytuł

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup sprzętu sportowego do terapii ruchowej w ramach 
projektu „Współpraca sukcesem w terapii” w ramach Programu 
Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014 – 
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, 
przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne 
wobec łączącej strony więzi prawnej:
1)�charakterze niezależnym od stron,
2)�którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
3)�którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności,
4)�którego nie można przypisać drugiej stronie.
2.�Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, w 
przypadku, gdy dostawa przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych w ofercie Wykonawcy 
stanie się niemożliwa do zrealizowania, co Wykonawca będzie w stanie udowodnić, a  zaproponowane 
wyposażenie będzie posiadało parametry nie gorsze niż wymagane w zapytaniu ofertowym. W powyższym 
przypadku Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, a zaakceptowane zmiany nie będą 
wymagać aneksu do umowy. 
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3.�Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych 
kontaktowych.
4.�Wszelkie Zmiany (z wyjątkiem opisanym w pkt 2) i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane 
wyłącznie za zgodą obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-29
1. Formularz oferty- załacznik nr 1
2. Zapytanie ofertowe
3. Wzór umowy- załącznik nr 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-29

Data ostatniej zmiany

2021-04-29

Termin składania ofert

2021-05-07 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

POWIATOWY ZSEPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH
SMĘTKA 7
11-500 Giżycko
NIP: 8451739094

Osoby do kontaktu

EMILIA BOROWIAK
tel.: 874284565
e-mail: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

Nie dotyczy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Artykuły i sprzęt sportowy

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu sportowego do terapii ruchowej do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko, w tym:
1.�Profesjonalnej bieżni- 4 sztuki
2.�Atlasu do ćwiczeń- 1 sztuka
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ad. 1. Profesjonalna bieżnia – 4 sztuki o parametrach nie gorszych niż:
- wysokiej jakości 
- solidna konstrukcja,
- silnik AC z siłą maksymalną 4 HP (lub więcej), 
- maksymalna waga użytkownika 150 kg,
- ciężar  bieżni minimum 160 kg,
- pas bieżni o wymiarach minimum 150 x 50 cm,
- prędkość od 1 km/h do minimum 20 km/h (lub więcej)
- funkcja Pauzy (możliwość przerwania treningu i kontynuacja bez utraty postępów) - tak
- funkcja amortyzacji bieżni (tłumienie drgań i wstrząsów)- tak
- cicha praca silnika bieżni- tak
- panel sterowania z czytelnym podświetlanym wyświetlaczem LCD wskazującym minimum: 

   czas, prędkość, dystans, tętno i spalone kalorie- tak
- możliwość regulacji za pomocą przycisków sterujących prędkości i nachylenia pasa –tak
- program HRC (automatyczna regulacja kąta nachylenia) -tak
- programy treningowe predefiniowane - tak, 
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- program/y użytkownika – tak
- program/y manulany (trybu ręczny)- tak 
- sensory dotykowe -tak
- kółka transportowe- tak
- Wysoki poziom bezpieczeństwa-tak: 
•�Antypoślizgowe pomosty-tak
•�antypoślizgowe poręcze – tak
•� klucz bezpieczeństwa- tak
- uchwyt na butelkę- tak
- uchwyt na tablet lub telefon- tak

Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy,  kompletny 
i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący 
z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób 
trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający 
wymagania dotyczące sprzętu  stanowiącego przedmiot dostawy. 
Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, jeżeli 
okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy 
okres gwarancji.

Ad.2 Atlas do ćwiczeń – 1 sztuka o solidnej i stabilnej konstrukcji wykonanej z profili stalowych 
zawierający co najmniej:
- wyciąg górny do ćwiczeń w zwisie,
- wyciąg dolny
- stanowisko do ćwiczeń na czworogłowy uda,
- ławkę skośną
- wypychanie ciężaru
Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy,  kompletny 
i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący 
z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób 
trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający 
wymagania dotyczące sprzętu  stanowiącego przedmiot dostawy. 
Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, jeżeli 
okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy 
okres gwarancji.

Termin realizacji umowy: Do  28.05.2021r.
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Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Ofertę można złożyć w terminie do dnia  07.05.2021r. do godz. 12.00 w następujący sposób: 
Ofertę (Formularz oferty – załącznik nr 1) należy przesłać:
a)� na adres mailowy: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl W tytule maila należy wpisać: „Oferta”
lub
b)�przesłać w formie elektronicznej złożonej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności-poprzez 
zakładkę „Oferty”

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37441100-2 Bieżnie mechaniczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

giżycki

Gmina

Giżycko

Miejscowość

Giżycko

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Wiedza i doświadczenie
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Opis

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Formularz oferty – załącznik nr 1

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Cena –100 %  ( 100 pkt)
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Liczba punktów w zakresie ceny=
 Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
 ---------------------------------------------------------  X 100 pkt 
Cena badanej oferty brutto

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-29 - data opublikowania

-> 2021-05-07 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


