
Puławy, 10-05-2021 r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
dotyczące dostarczenia sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb prowadzenia 
wypożyczalni sprzętu TKKF w ramach projektu pn. „Odnowa funkcjonalna podobszarów 
rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz 
poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, złożonego w ramach Osi 
priorytetowej 13  Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3  Rewitalizacja obszarów 
miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Puławach, ul. Wróblewskiego 15, 

24-100 Puławy 

II. PODSTAWA PRAWNA   

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasady zachowania konkurencji. Do 

zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego wg poniższej 

specyfikacji: 

1. Rolki o regulowanej długości – 10 par 

- lekka i wytrzymała półmiękka skorupa z poliwęglanu, 

- trzystopniowe lub dwustopniowe zapięcie np. klamra, sznurowadła, pasek, 

- podwójna pianka wyściełająca wnętrze buta, 

- posiadanie systemu dopasowania się buta do stopy, 

- łożyska ABEC-7, 

- kółka kauczukowe - 72mm - 82A,  

- płoza aluminiowa, 

- posiadanie systemu wentylacji, 

- posiadanie systemu pochłaniającego drgania, 

- rolki posiadają regulowany rozmiar wkładki w zakresie: 33 – 46 (szczegóły do ilości w 

poszczególnym rozmiarze do uzgodnienia, co jest uzależnione od zakresu regulacji, 

preferencja na rozmiary 43 i mniejsze) 

 

2. Narty biegowe (narty z wiązaniami, buty, kijki) – 15 kompletów 

Uniwersalne narty biegowe z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym oraz do 

uprawiania turystyki narciarskiej. Technika klasyczna. Twardość nart - średnia w 

środkowej części narty łuska. Narty mają być wykonane z tworzywa typu ABS 

charakteryzującego się bardzo lekką wagą i dużą odpornością na uszkodzenia. Narty 

mają być przystosowane do wykorzystywania zarówno na przygotowane trasy, jaki i na 

założenie własnego śladu. W skład kompletu wchodzą: narty 150-205 cm, wiązania, 

kijki 100-160 cm, buty rozmiary od 33 do 46 (podstawowe założenie to wszystkie buty 

pasują do wszystkich wiązań). Buty – 1x33, 2x35, 2x37, 2x39, 3x41, 3x43, 1x45, 1x46. 

Narty – 2 pary pomiędzy 150 – 170 cm,  5 par pomiędzy 180 – 190 cm, 8 par pomiędzy 

200 – 205 cm. Kijki – 2x100, 2x110,  2x120, 2x130, 3x140, 3x150, 1x160. 

 



3. Namioty turystyczne – 4 szt. 

• waga produktu: 3-3,5 kg 

• liczba miejsc: 3 osoby  

• tropik: minimum 190T poliester - oddzielny  

• podłoga: minimum 120PE  

• namiot wewnętrzny: oddychający poliester  

• rozmiar po montażu: 95+205x180x120cm (+,- 5 cm dla każdego wymiaru) 

• rozmiar po złożeniu: 65x12cm (+, - 5 cm dla każdego wymiaru) 

• warstwa wodoodporna: 3000 mm słupa wody  

• pałąki/stelaż: włókno szklane  

• szpilki/śledzie: stalowe  

• szwy: klejone  

• wejścia do namiotu zamykane na suwak  

• wejście do sypialni z moskitierą na suwak dwustronny  

 

4. Namiot wystawowy 3x3 m – 1 szt. 

• konstrukcja z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo 

• stabilne profile kwadratowe o średnicy 30mm 

• nowoczesny system klikowo- zabezpieczający  

• teleskopowe nogi dla łatwej regulacji wysokości 

• 4- stopniowa regulacja wysokości – stopień co 8-15 cm 

• wysokość boku od ok. 200 cm do ok. 230 cm 

• całkowita wysokość około 290 cm do około 320 cm 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.06.2021 r. 

V. OKRES GWARANCJI 

W ramach zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 

tablice na okres 36 miesięcy.  

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Wszystkie wartości cenowe określane będą w złotych polskich (PLN), a wszystkie 

płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc przecinku z 

zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.  

3. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zapytania. 

2. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo lub pisemnie drukowanymi 

literami. 

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych 

w niniejszym zapytaniu.  

4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 



6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena – 100 % 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i który zaproponuję najkorzystniejszą 

(najniższą) cenę.  

W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zaproszenia tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż w 

pierwotnie złożonych ofertach. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę cenową należy złożyć  

- w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

w siedzibie zamawiającego: Puławskie TKKF, ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy 

- lub przesłać na adres e-mail: w wersji elektronicznej na adres: biuro@ptkkf.pulawy.pl 

z dopiskiem „Sprzęt dla TKKF” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2021 r., do 

godz. 17:00  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE  

 Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z postępowaniem jest Pan 

Zbigniew Chojnacki, tel. 81 888-28-10 lub 605-430-839.  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień 

dotyczących treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do 

poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.   

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 

nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz zamieści informacje, o których mowa wyżej na swojej 

stronie internetowej. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub 

odmawia podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań  

z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny 

 

mailto:biuro@ptkkf.pulawy.p

