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                                                                                                                                      Kłodawa, 10.07.2020r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Sekcja I. Nazwa i adres zamawiaj ącego  
Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic, ul. Strumykowa 10, 66-415 Kłodawa 
 
Sekcja II. Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 
II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

 
„Zakup i dostawa sprz ętów rekreacyjnych tj. dmuchanej zje żdżalni 

dużej, piramidy paj ęczej, karuzeli tarczowej 
w ramach projektu np. Zakup sprzętu przez Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich 

Okolic niezbędnego do organizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców RLGD 
Pojezierze Dobiegniewskie 

 
II.2. Określenie przedmiotu oraz wielko ści zmówienia 
 
1) Dmuchana zje żdżalnia du ża – nowa, nieużywana. Wymiary min. szerokość 4,5-5 m, 

długość 8-9m, wysokość 6-7,5m (dopuszcza się rozbieżność w wymiarach do 20%), 
waga ok 300 kg, dedykowana dla dzieci w wieku co najmniej 2-12 lat. Kolor- 
wielokolorowy (motyw morski). Wykonanie z mocnego poliestru, tkaniny nylonowej, 
powleczonej, dedykowanej na struktury pneumatyczne, o odporności na temperaturę 
-15°C do 60°C. Atest potwierdzający, że urządzenie jest wykonane zgodnie z normą 
PN-14960, oraz że jest bezpieczne – dopuszczone do użytkowania komercyjnego, 
profesjonalnego. DTR dokumentacja techniczno-ruchowa – określająca parametry 
urządzenia jak również bezpieczną eksploatację. Książka kontroli, konserwacji i 
dezynfekcji danego urządzenia. Przeznaczenie dzieci od 2 lat. Maksymalna liczba 
uczestników 10 osób . Pobór mocy 0,75- 2,5kw. / 220-230 V. Wentylator/dmuchawa 
oraz przewód min. 50 m. Gwarancja min. 12 miesięcy. Transport w cenie.  

2) Piramida paj ęcza (sto żek) – nowa, nieużywana. Wymiary: średnica min. 1,70 m, 
wysokość min. 2,50 m, strefa bezpieczeństwa o średnicy min 5,30 m, maksymalna 
wysokość upadku 2,50m. Urządzenie składające się z masztu w postaci rury o 
średnicy 160 mm, na którym napięta jest konstrukcja linowa. Maszt wykonany z rury 
ocynkowanej ogniowo, liny plecione zbrojne pokryte tworzywem sztucznym. 
Urządzenie związane z gruntem na stałe. Montaż w cenie, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Urządzenie przystosowane jest do jednoczesnej zabawy dla 



                   

 

6-stki dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Atest potwierdzający, że urządzenie jest 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz, że jest bezpieczne – 
dopuszczone do użytkowania komercyjnego, profesjonalnego. Gwarancja min. 12 
miesięcy. Transport i montaż w cenie.  

3) Karuzela tarczowa z siedziskami  – nowa, nieużywana. Wymiary: wysokość 800 
mmm, szerokość 1500 mm, strefa bezpieczeństwa fi 5500 mm, wysokość 
swobodnego upadku 600 mm. Karuzela posiada centralnie umieszczony uchwyt, 
wprowadzający ją w ruch. Konstrukcja - rury i profile stalowe; podstawa – blacha 
aluminiowa ryflowana 3 mm. Urządzenie związane z gruntem na stałe. Montaż w 
cenie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie przystosowane jest 
do jednoczesnej zabawy dla 6-stki dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Atest 
potwierdzający, że urządzenie jest wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 
oraz, że jest bezpieczne – dopuszczone do użytkowania komercyjnego, 
profesjonalnego. Gwarancja min. 12 miesięcy. Transport i montaż w cenie.  

 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków 
towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard 
jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez 
Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od 
wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i 
jakościowo z podanymi w opisie. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego 
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  
 
W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia niespełniającego minimalnych 
wymaganych przez Zamawiającego parametrów oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
 
Zakup i dostawa b ędąca przedmiotem zamówienia dotyczy wył ącznie sprz ętu 
fabrycznie nowego, opakowanego w sposób zabezpiecza jący przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem.   
 
Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy 
sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie 
przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać 
stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i 
wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do 
użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze 
sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia 
muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, 



                   

 

gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE), 
certyfikaty wymagane dla tego typu przedmiotu zamówienia. 
 
III. Termin i miejsce dostawy i montażu:  

Termin dostarczenia i montażu: 30.09.2020r. 
Miejsce dostarczenia i montażu: Kłodawa, działka nr 600/3. 
 

IV. Termin zwi ązania ofert ą: 14 dni 
 

V. Kryterium oceny ofert , informacje o wagach proc entowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oferty oraz sposobu przyzn awania punktacji za 
spełnienie danego kryterium: 100% cena. 

 
Złożona oferta stanowi ć będzie rozeznanie rynku w zakresie obj ętym zapytaniem 
ofertowym oraz b ędzie podstaw ą do rozliczenia projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  
 
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz  
inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia. W cenie oferty Wykonawca 
musi uwzględnić m.in.: 
1) koszt dostawy; 
2) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi (np. pomiary, transport, montaż, 
podłączenie); 
3) podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert, oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi, roboty) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 
8. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 
9. Cena (z VAT) musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 
groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 
grosza. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku 
VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki 
podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty.. 
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wyda się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu.  



                   

 

14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
  
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
2. należy podać cenę osobno na każde urządzenie oraz kwotę łączną; 
3. dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: 

stowarzyszenieoko@gmail.com (musi być to scan druku oferty wraz z podpisami);  
4. w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z 

osobą odpowiadającą za przygotowanie oferty. 
 
VII. Miejsce oraz termin składania ofert:  
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, która mieści się pod adresem: 
ul. Strumykowa 10, 66-415 Kłodawa;  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2020 r. o godz. 12.00 . Oferty 
otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną odrzucone. 

 
VIII. Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2020r. w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. Uniewa żnienie zapytania ofertowego: 

1. Zamawiający unieważni postępowanie ofertowe w przypadku braku złożenia co 
najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.  

2. Zamawiający unieważni postępowanie ofertowe w przypadku braku pozytywnej 
oceny wniosku o dofinansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze 2014-2020.  

X. Ochrona 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 Stowarzyszenie OKO- Oblicza 
Kłodawskich Okolic, ul. Strumykowa 10, 66-415 Kłodawa; 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania,  a także przysługujących Pani/Panu 



                   

 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Prezesem za pomocą adresu e-
mail: stowarzyszenieoko@gmail.com.  telefon: tel. 512-980-938 

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 pn.             
„Zakup i dostawa sprz ętów rekreacyjnych tj. dmuchanej zje żdżalni du żej, 
piramidy paj ęczej, karuzeli tarczowej” prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego stanowiącego rozeznanie rynku. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez 5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

 
 

       Prezes 
/-/ Magdalena Turska 



                   

 

 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 
 

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wyjaśnienie:  informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 



                   

 

 
                                                                                                            Załącznik nr 1  

 
 
 

 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
                                                                       

Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic, 
 ul. Strumykowa 10, 

 66-415 Kłodawa 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zaproszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do 
złożenia oferty na zadanie pn. ” Zakup i dostawa sprz ętów rekreacyjnych  tj. 
dmuchanej zje żdżalni du żej, piramidy paj ęczej, karuzeli tarczowej”, oferuję 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu 
Ofertowym  za cenę: 
 
Urządzenie nr 1 (dmuchana zje żdżalnia): 
Cena netto: …………………………………………. zł 
Słownie: 
Cena brutto: …………………………………………zł 
Słownie: 
Urządzenie nr 2 (piramida paj ęcza): 
Cena netto: ……………………………………….. zł 
Słownie: 
Cena brutto: ……………………………………….zł 
Słownie: 
Urządzenie nr 3 (karuzela tarczowa): 
Cena netto: ………………………………………zł 
Słownie: 
Cena brutto: ……………………………………..zł 
Słownie: 
 
 
 



                   

 

 
ŁĄCZNIE: 
 
Cena netto: …………………..zł 
Słownie :………………………………………………………………… 
Cena brutto: …………………..zł 
Słownie:………………………………………………………………… 
 
Termin ważności oferty: ………………………… 
 
Czas realizacji zamówienia w całości: ……………………… 
 
Oświadczam, że: 

a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, 
b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu; 
c) że spełniam warunki udziału w postępowaniu; 
d) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

 
 
 

.................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – 
podpis pełnomocnika
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