
  

 

 

         

Kołobrzeg, 08.01.2018 r. 

EKS. 042.1.2017.N 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( 

Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się , gdyż wartość zamówienia 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

1. Zamawiający: 
Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
NIP: 671 16 98 541 REGON: 330920736 
Tel/fax. 94 35 51 500 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego dla 6 szkół podstawowych 

(według poniższego wykazu)  z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg, służącego do  realizacji  

projektu edukacyjnego INT52 „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”, 

dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

CPV 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy  

CPV 39294100-0 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

Wykaz szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg realizujących projekt 

edukacyjny INT52 „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”: 

 

Lp. Wyszczególnienie Adres 

1.  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 15, 78-100 Kołobrzeg 

2.  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego 

w Kołobrzegu 

ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg 

4. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg  

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego 

Maciejewicza w Kołobrzegu  

ul. Bogusława X 22 , 78-100 Kołobrzeg  

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kołobrzegu ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg 

 

  

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu sportowego dla każdej z w/w szkół 
podstawowych zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Lp. Rodzaj sprzętu sportowego Ilość 

1. Taborety zabawowe    1 

2. Drabina schodkowa 2,5 m z zaczepem    1 

3. Trójkąt gimnastyczny   2 

4. Materac gimnastyczny (200x120x5cm)  z rzepem  6 

5. Bujak ławki 2 

6. Ławka gimnastyczna drewniana 2 m  2 



  

 

7. Płotek koordynacyjny 15 cm 10 

8. Płotek koordynacyjny 30 cm 10 

9. Płotek koordynacyjny 45 cm 10 

10. Bramka młodzieżowa 0,60x0,90m   2 

11. Kij do unihokeja 101 cm 12 

12. Piłka do unihokeja 10 

13. Rakietka do badmintona dla graczy początkujących, jak i grających 

rekreacyjnie 

10 

14. Lotka do badmintona plastikowa (pakowana w tubach) 6 tub 

15. Zestaw tyczek do zabaw ruchowych (8 szt)  1 zestaw 

16. Znacznik pola gumowy (12 szt) 2 zestaw 

17. Drabinka treningowa  2 

18. Drabinka koordynacyjna złożona z kół o średnicy 45 cm  2 

19. Znacznik dwustronny rozmiar orlik 10 

20. Znacznik dwustronny rozmiar junior 10 

 
Dostarczony sprzęt sportowy winien posiadać certyfikat jakości określony przez polską 
normę.  

 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 02.02.2018 r. 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw objętych zamówieniem, 

2) akceptują treść zamówienia – złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści 

zamówienia. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
1) Oferta winna być wypełniona i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w 
rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji formy oferenta, 
(wzór stanowi załącznik nr 1) 
2) Do oferty należy załączyć wykaz dostaw. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał 
na załączniku nr 2, że w ciągu 2 lat poprzedzających termin składania oferty zrealizował min 
3 zamówienia obejmujące dostawy sprzętu sportowego (wzór stanowi załącznik nr 2).  W 
celu potwierdzenia, że dostawy zostały wykonane należycie Wykonawca dołączy dowody - 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.  
3) Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedna ofertę.  
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
5) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty. 
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących złożonych ofert. 
 
6. Miejsce, sposób, termin składania ofert: 
 
Ofertę należy złożyć ( przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w Urzędzie 
Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, pok.104 (Sekretariat) w terminie do 
17.01.2018 r. Na kopercie należy umieścić informację: 

 
 
 
 



  

 

 

Zapytanie ofertowe nr EKS.042.1.2017. N na dostawę sprzętu sportowego w 

ramach projektu edukacyjnego INT52 „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”, 

dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.  
 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 
 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: 
Cena wykonania usługi- 100 % (brutto) 
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem : 

LC = CMIN / CO * 100 pkt * 100% 

gdzie : 
LC  - liczba punktów za kryterium cena 

CO – cena brutto badanej oferty 

CMIN – najniższa cena brutto oferty 

 

8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

Informacja o wyborze Wykonawcy najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Urzędu  Miasta Kołobrzeg. 

 
9. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
 
Romuald Kociuba, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 943551610, mail: 
r.kociuba@um.kolobrzeg.pl 

 

10. Załącznikami do zapytania są: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw zrealizowanych 
Załącznik nr 3 – projekt umowy 

 

Zastrzeżenie: Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty  

cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg i nie łączy 

się z koniecznością zawarcia przez nią umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

EKS. 042.1.2017.N 

 

pieczęć wykonawcy 

 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Kołobrzeg  

78-100 Kołobrzeg  

u. Ratuszowa 13 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy zadania: 

 

Dane Dostawcy: 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

tel. Fax: ………………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………………………………………………………………... 

REGON………………………………………………………………………………………… 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  na realizację zadania: 

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia, sprzętu sportowego za cenę netto 

……………………………………………………………………………. zł, 

cenę brutto …………………………………………….. zł ( słownie ………………............ 
………………………………………………………………………………………………….. 
w tym obowiązujący podatek VAT ( ……%) …………………………………………. zł, w tym:  
 
 

Lp. 

 

Rodzaj sprzętu sportowego 

Ilość 

 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1. Taborety zabawowe    6   

2. Drabina schodkowa 2,5 m z zaczepem    6   

3. Trójkąt gimnastyczny   12   

4. Materac gimnastyczny (200x120x5cm)  z rzepem  36   

5. Bujak ławki 12   

6. Ławka gimnastyczna drewniana 2 m  12   

7. Płotek koordynacyjny 15 cm 60   

8. Płotek koordynacyjny 30 cm 60   

9. Płotek koordynacyjny 45 cm 60   

10. Bramka młodzieżowa 0,60x0,90m   12   

11. Kij do unihokeja 101 cm 72   

12. Piłka do unihokeja 60   

13. Rakietka do badmintona dla graczy początkujących, 

jak i grających rekreacyjnie 

60   

14. Lotka do badmintona plastikowa (pakowana w 

tubach) 

36 tub   

15. Zestaw tyczek do zabaw ruchowych (8 szt)  6 zestawów   

16. Znacznik pola gumowy (12 szt) 12 zestawów   

17. Drabinka treningowa  12   

18. Drabinka koordynacyjna złożona z kół o średnicy 45 12   



  

 

cm  

19. Znacznik dwustronny rozmiar orlik 60   

20. Znacznik dwustronny rozmiar junior 60   

 
 
 
Łączna wartość zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie wynosi brutto ………………… 
(słownie; ……………………………………………………………………………………………….) 
 
2.Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia – dostawa sprzętu sportowego do każdej z w/w 
szkół podstawowych  zostanie zrealizowana w terminie do 02.02.2018 r.  
3. Oświadczam/my, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
4.Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5.Oświadczam/my, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
6.Oświadczam/my, że przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego 
7. Oświadczamy, ze oferujemy Zamawiającemu 14 dniowy okres płatności faktury. 
 
Załączniki do niniejszej oferty : 
 

1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 
4. ……………………………………………… 

 
 
 

…................................................................................. 
                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionych 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

EKS. 042.1.2017.N 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH 
 
Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
zrealizowane. Wykonawca wykaże realizację co najmniej 3 dostaw sprzętu sportowego w 
ciągu 2 lat poprzedzających termin składania oferty. 
 
 

 

 

W załączeniu dołączamy ............ dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały 

wykonane należycie ( zaleca się aby załączone dokumenty posiadały numer zgodny z 

wyszczególnieniem w powyższej tabeli ) 

 

…………….............………....dnia …............. 2018 r. 

 

 

…………………………………...…………………………… 
podpis osoby /osób/  upoważnionych 

Lp. Nazwa zadania 

Zakres, rodzaj i  

zamówienia 

  

Data i 

miejsce 

wykonania 

zamówienia 

Zamawiający 

01 02 03 04 05 

1 

 

 

………….......................….. 

   

2 
 
 
………….......................….. 

   

3 

 

 

………….......................….. 

   

4 

 

 

………….......................….. 

   

5 

 

 

………….......................…… 

   



  

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Umowa Nr   …………….. 

W dniu ................................. 2018 r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg  

(NIP: 671-16-98-541, REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 

zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Janusz Gromek   -  Prezydent Miasta Kołobrzeg  

a:  

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

(NIP: ….-…….-……-……, REGON:………....……………), z siedzibą w ……..................…… 

przy ul. ........................................., zwanym w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

2. ..................................................................................... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcą w drodze zapytania 
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie którego 

przedmiotem jest dostawa sprzętu sportowego dla 6 szkół podstawowych  z terenu Gminy 

Miasto Kołobrzeg, służącego do  realizacji  projektu edukacyjnego INT52 „ZDROWE DZIECI 

W ZDROWYCH GMINACH”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

CPV 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy  

CPV 39294100-0 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 

08.01.2018 r. o nr EKS. 042.1.2018.N. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 02.02.2018 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu sportowego zgodnie z zestawieniem 

określonym w pkt 3 i do każdej ze szkół podstawowych wymienionych w pkt 2 zapytania 

ofertowego.   

4. Odbiór zamówienia nastąpi po spisaniu protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego 

przez obie strony. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, 

terminowo i bez wad. 

§ 3 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem określonym w zapytaniu ofertowym, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich powtórnej realizacji w terminie 10 dni. 

2. W przypadku niedostarczenia sprzętu sportowego  w terminie określonym w § 2 ust 2 , 

Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi o których mowa 

w § …. Umowy. 

 

§ 4 

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodnie z kwotą określoną w ofercie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z  

 



  

 

 

dnia …. nr EKS.042.1.2017.N w kwocie ……….. PLN brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………….) 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT, prawidłowo wystawionych przez 

wykonawcę w terminie 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego. 

3. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw przysługujących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie.  

Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest podpisanie protokołu zdawczo 

odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust.4. 

 

§  5 

Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w imieniu każdej ze Stron w 

związku z realizacją niniejszej umowy: 

a) po stronie Zamawiającego: Romuald Kociuba, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu, tel. 94 35 51 610, mail: r.kociuba@um.kolobrzeg.pl 
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………….. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia siłami własnymi w 100%. 

 

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z 

powodu okoliczności leżących po stronie ; 

b) 0,1 % wartości  brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu 

realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu, 

jednak nie więcej niż 40% wartości brutto przedmiotu umowy; 

2. W razie przekroczenia terminu powyżej 10 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego 

kary umownej. 

4. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy ustawowe 

odsetki. 

5. zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. 

6. Niezależnie od kar umownych określonych w ust 1 stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 

szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 

1.W zakresie nie uregulowanym umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie 

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004r ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2017r poz. 1579 ze zm.) 

3. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 



  

 

 

 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) zapytanie ofertowe 

b) formularz oferty 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 

 

 


