
 

 

                                                                                                                     Kłodawa, 18.01.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój  ogólnodostępnej   infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, Stowarzyszenie OKO- Oblicza 

Kłodawskich Okolic zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów zakupu  

1 zestawu do koszykówki model Sure Shot Gęsia szyja 640.  

1. Zamawiający:                                                                                                     

Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic 

ul. Promykowa 4A 

66-415 Kłodawa 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa i montaż zestawu do kosza Sure Shot Gęsia Szyja 640  

W skład zestawu wchodzi: 

Słup  wykonany ze stalowej rury ø114 mm, wysięg 120cm, ocynkowany, 8 lat gwarancji 

antykorozyjnej. 

Tablica laminowana, prostokątna, o wymiarach 180 x 105 cm 

Obręcz model 263 - europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm), wykonana z pręta 

stalowego ø16 mm, podpory obręczy wykonane z pręta stalowego ø15 mm, tylna blacha o 

grubości 5 mm, malowana proszkowo, dodatkowe żeberko wzmacniające, w komplecie z 

siatką (12 zaczepów). 

Studzienka stalowa ułatwiająca montaż zestawu. 

Zestaw wytrzymuje obciążenie do 270 kg. 

Zdjęcie podglądowe: 

 

 



 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy 

4. Zapytanie dotyczy kodu CPV: 

37400000-2 – Sprzęt sportowy 

5. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – waga 100 %; 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych, która uzyska największą 

ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

Cn/ Cb X 100% = P  

Gdzie: 

Cn – cena najniższa; 

Cb – cena oferty badanej; 

P – całkowita liczba punktów. 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty realizacji usługi, w tym montaż. 

6. Składanie ofert: 

Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika 

nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Ofertę 

należy złożyć do dnia 08.02.2021 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej na adres Kłodawa  

ul. Promykowa 4A, 66-415 Kłodawa. 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Prezes Stowarzyszenia OKO – Magdalena Turska, tel. 512-980-938. 

8. Informacja w sprawie umowy: 

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

9. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 



 

 

10. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

11. Postanowienia końcowe 

Do zapytania ofertowego załączono załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

 

Dane oferenta:                                                                                    Kłodawa, ……………………………… 

 

 

 

 

FOMULARZ OFERTOWY 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę zestawu do koszykówki 

model Sure Shot Gęsia szyja 640 w ramach projektu pn. „Rozwój  ogólnodostępnej   

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego 

wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, przedstawiam ofertę cenową: 

1. Treść oferty: 

a) nazwa Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) adres Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) NIP: 

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

d) REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących  

w jej skład elementów, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Cenę ofertową należy skalkulować do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Wartość oferty  

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

CENA ŁĄCZNA NETTO: ............................zł, słownie....................................................... 

podatek VAT w łącznej wysokości …....... %, tj. ...................................................... zł* 

CENA ŁĄCZNA BRUTTO: ..........................zł, słownie........................................................ 

UWAGA: 

- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy" 

- Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają 

 podstawę prawną zwolnienia z VAT 

- Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę prawną 

zastosowania innej stawki. 

3. Oświadczenie Wykonawcy 

Niniejszym oświadczam, iż: 

a) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

b) zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym; 

c) zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

 

 

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

(podpis i  pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 


