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Poznań, dnia 06 listopada 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wyposażenia stanowiska pracy trenera przygotowania motorycznego
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych z uwagi na to, że Zamawiający nie należy do kręgu podmiotów wskazanych w
art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązanych do stosowania ww. ustawy. Postępowanie
prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronności i obiektywizmu oraz jawności.
Zapytanie dostępne jest na stronie www.poligrodzianie.pl
I. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa kompletnych i sprawnych elementów wyposażenia stanowiska pracy trenera przygotowania
motorycznego:
1. Gumy/taśmy treningowe:
- 4-7 kg – 10 szt.
- 7-16 kg – 10 szt.
- 16-39 kg – 10 szt.
- 23-57 kg – 10 szt.
Gwarancja min. 6 miesięcy.
2. Skakanki szybkościowe – 20 szt.:
Długość linki 300 cm; długość uchwytu min. 13 cm; linka stalowa pokryta poliuretanową taśmą; min.
12 miesięcy gwarancji.
3. Worki treningowe typu powerbag:
- 5 kg – 1 szt.
- 10 kg – 1 szt.
- 15 kg – 1 szt.
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- 20 kg – 1 szt.
- 25 kg – 1 szt.
Gwarancja min. 12 miesięcy.
3.A Stojak na powerbagi – 1 szt.
4. Piłki lekarskie z uchwytami:
- 1 kg – 1 szt.
- 2 kg – 1 szt.
- 3 kg – 1 szt.
- 5 kg – 1 szt.
- 6 kg – 1 szt.
- 7 kg – 1 szt.
- 8 kg – 1 szt.
- 10 kg – 1 szt.
Gwarancja min. 12 miesięcy.
4.A Stojak na piłki lekarskie – 1 szt.
5. Maty tatami – 4 szt.:
Wymiary 200x100x5 cm; wypełnienie: pianka poliuretanowa o gęstości 220kg/m3; obszycie: materiał
skóropodobny, nieprzemakalny, spód antypoślizgowy; wymagany certyfikat bezpieczeństwa;
gwarancja min. 12 miesięcy.
6. Reebok easytone step – 4 szt.
7. Trener równowagi BOSU Elite – 4 szt.
Pompka w zestawie.
8. Kettlebells:
- 4 kg – 2 szt.
- 6 kg – 2 szt.
- 8 kg – 2 szt.
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- 10 kg – 2 szt.
- 12 kg – 2 szt.
- 16 kg – 2 szt.
- 20 kg – 2 szt.
- 24 kg – 2 szt.
Gwarancja min. 12 miesięcy.
8.A Stojak na kettlebells – 1 szt.
9. Drabinki koordynacyjne – 3 szt.:
Ilość szczebli: 8; odległość pomiędzy szczeblami: 36-40 cm; szerokość szczebli: 40-50 cm; gwarancja
min. 6 miesięcy.
10. Skrzynie plyometryczne – 2 szt.:
Wypełnienie miękkie: pianka; materiał zewnętrzny: winyl; powierzchnia 90x75 cm; regulacja
wysokości: 15, 30, 45, 60, 75, 90 cm; gwarancja min. 6 miesięcy.
11. Płotki treningowe, elastyczne – 10 szt.:
Płotki elastyczne o wysokości 30 cm; gwarancja min. 6 miesięcy.
12. Odważniki uniwersalne na kostki i nadgarstki:
- 0,5 kg – 5 par.
- 0,75 kg – 5 par.
- 1,0 kg – 5 par.
- 1,5 kg – 5 par.
- 2,0 kg – 5 par.
Wykonane z materiału niechłonącego potu; gwarancja min. 6 miesięcy.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą, że:
a) podmiot nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany
osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
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w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy;
b) podmiot posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c) podmiot wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm.) do celów
realizacji projektu pt. „Wzmocnienie potencjału twórczego Towarzystwa „Poligrodzianie””;
d) podmiot wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu
pt. „Wzmocnienie potencjału twórczego Towarzystwa „Poligrodzianie””;
e) podmiot uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a rodzaj działalności mieści
się w zakresie objętym zapytaniem.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie drogą e-mailową na adres howora@o2.pl w
terminie do dnia 22.11.2019 r. do godz. 12:00 kompletu, podpisanych przez osobę uprawnioną,
dokumentów.
IV. Opis przebiegu postępowania
1. Podmiot składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
- formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
- wymagane oświadczenia – Załącznik nr 2;
- odpis ze stosownego rejestru, z którego jasno wynika, że osoba podpisująca ofertę lub nadająca
pełnomocnictwo jest do tego uprawniona;
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, podmiot składa stosowne pełnomocnictwo.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y
umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
3. Oferta wraz z załącznikami winna być:
a) napisana w języku polskim;
b) posiadać datę sporządzenia;
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;
d) podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnika Oferenta.
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4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Podmiot ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału podmiotu w postępowaniu.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 25.11.2019 r. i opublikowany zostanie na stronie
www.poligrodzianie.pl.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Pomiot może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego, a także
zmiany jego warunków, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie.
V. Wybór oferty
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:
- cena – 100%
2. Dopuszcza się do realizacji oferty, które zawierają przynajmniej 7 z 12 elementów zamówienia. W
przypadku wyboru takiej oferty, pozostałe elementy zamówienia zostaną zlecone w postępowaniu
uzupełniającym.
2. Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia;
- częściowe (z wyłączeniem ptk. 2);
- złożone przez podmiot niespełniający warunków w postępowaniu;
- złożone przez podmiot wykluczony w postępowaniu;
- złożone niekompletne.
4. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką
samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie podmioty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.
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VI. Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia wyłonienia najkorzystniejszej oferty podpisze z zamawiającym
umowę zlecenia wykonania dostawy wyposażenia.
2. Zamawiający dopuszcza ustalenie kwoty zaliczki na maksymalnie 20% wartości zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich, kompletnych, wolnych od wad elementów
wyposażenia do dnia 13.12.2019 r. do Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, ul. Jana
Pawła II 28, 61-139 Poznań.
4. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w przeciągu 7 dni wystawić fakturę VAT
końcową z terminem płatności min. 7 dni. Płatność realizowana będzie bezgotówkowo.
5. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, w którym Zamawiający potwierdza, że wyposażenie dostarczone zostało bez wad. W
przypadku stwierdzenia wad i reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni do ich
kompletnego usunięcia na koszt własny.
5. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się
wraz upływem terminu składania ofert.

Dodatkowych informacji udziela p. Michał Howorski, 508090677, howora@o2.pl
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