
załącznik numer 1

Osiek-Kolonia 14-08-2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

DURSZLEWICZ PAWEŁ -

CENTRUM SPAWALNICZE

Osiek – Kolonia 19

87-340 Osiek

NIP 874-162-16-10,

REGON 340878825

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: 

1. rowerów stacjonarnych szt. 2, 

2. maszyny dwufunkcyjnej pozwalającej  na wykonywanie ćwiczeń wyciskania na

klatkę i barki pod różnymi kątami, 

3. maszyny  dwufunkcyjnej  umożliwiającej  ćwiczenia  wyciskania  na  klatkę

piersiową, 

4. maszyny  dwufunkcyjnej  umożliwiającej  na  wykonywanie  ćwiczeń  na  mięsień

dwugłowy uda i czworogłowy uda,

5. maszyny dwufunkcyjnej pozwalającej na prowadzenie ćwiczeń ściągania z góry i

z dołu wspierających budowę i rozbudowę mięśnia czworogłowego uda,

6. maszyny  dwufunkcyjnej  pozwalającej  na  wykonywanie  ćwiczeń  na  mięśnie

przywodziciela i odwodziciela, 

7. maszyny typu suwnica pozwalająca na wykonywanie ćwiczeń na nogi (les press

oraz łydki),

8. maszyny wielofunkcyjnej typu DAP

9. maszyny Smitha,

10. ławki posiadającej regulację do ćwiczeń,

11. ławki pozwalającej na prowadzenie ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, 

12. ławki na prostowniki,
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13. zestawu hantli  do  ćwiczeń  na  biceps,  barki,  triceps,  klatkę  piersiową,  brzuch

wraz z stojakiem (waga hantli w przedziału od 2 do 35 kg),

14. ławki pozwalająca prowadzenie ćwiczeń na biceps,

15.  ławki pod sztangę ze stojakiem,  

16. ławki olimpijskiej pod sztagę skośną,

17. stojaka do dipów,

18. stojaka do wykonywania przysiadów,

19. zestawu  sztang  giętych  wraz  ze  stojakiem  do  ćwiczeń  poprawiających  masę

mięśniową,

20. stojaka do obciążenia i na dwa gryfy olimpijskie,

21. gryfu olimpijskiego sprężystego do przysiadów szt. 1,

22. gryfu olimpijskiego do ławki szt. 2,

23. gryfu olimpijskiego o długości 180 cm  szt. 1,

24. gryfu olimpijskiego o długości 140 cm, szt. 1,

25. gryfu olimpijskiego giętego szt. 1,

26. gryfu olimpijski triceps szt. 1,

27. obciążeń gumowych o wadze min. 500 kg.

w związku  z  realizowaną  przez  DURSZLEWICZ  PAWEŁ  –  CENTRUM

SPAWALNICZE z/s Osiek – Kolonia 19, 87-340 Osiek  operacją inwestycyjną w ramach

umowy EFRR.PG.5/2020-7/5/2020-22 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego

grantem  „Zakup  sprzętu  sportowego  i  rekreacyjnego  w  celu  uruchomienia  nowego

kierunku  działalności  gospodarczej  związanej  z  wypożyczaniem  i  dzierżawą”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany

przez  Społeczność  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko

Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Przedstawienie ofert handlowych ma związek z realizacją operacji inwestycyjnej pt.

„Zakup sprzętu  sportowego  i  rekreacyjnego  w celu  uruchomienia  nowego  kierunku

działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem i dzierżawą”.

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
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Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1. rowerów stacjonarnych szt. 2 o następujących parametrach technicznych: max waga

ćwiczącego  min.  150  kg,  wyposażony  w  min.  intuicyjny  wyświetlacz  LED,

wyposażony w min. pomiar pulsu, czasu, kalorii, 

2. maszyny dwufunkcyjnej pozwalającej  na wykonywanie ćwiczeń wyciskania na

klatkę  i  barki  pod  różnymi  kątami o  następujących  parametrach  technicznych:

waga stosu min. 100 kg, urządzenie dwufunkcyjne, urządzenie pozwalające na

ćwiczenie min. w pozycji siedzącej,

3.  maszyny  dwufunkcyjnej  umożliwiającej  ćwiczenia  wyciskania  na  klatkę

piersiową o  następujących  parametrach  technicznych:  waga  stosu  min.  100  kg,

urządzenie min. dwufunkcyjne, urządzenie posiadające możliwość wykonywania

ćwiczeń w pozycji min. siedzącej,

4.  maszyny dwufunkcyjnej  umożliwiającej  na wykonywanie  ćwiczeń na mięsień

dwugłowy uda i czworogłowy uda o następujących parametrach technicznych: waga

stosu  min.  100  kg,  urządzenie   min.  dwufunkcyjne,  możliwość  wykonywania

ćwiczeń w pozycji min. siedzącej,

5.  maszyny dwufunkcyjnej pozwalającej na prowadzenie ćwiczeń ściągania z góry i

z  dołu  wspierających  budowę  i  rozbudowę  mięśnia  czworogłowego  uda  o

następujących  parametrach  technicznych:  waga  stosu  min.  100  kg,  urządzenie

wyposażone w poduszki ud min. regulowana, urządzenie min. dwufunkcyjne,

6.  maszyny  dwufunkcyjnej  pozwalającej  na  wykonywanie  ćwiczeń  na  mięśnie

przywodziciela  i  odwodziciela o  następujących  parametrach  technicznych:  waga

stosu  min.  100  kg,  urządzenie  min.  dwufunkcyjne,  wyposażone  w  możliwość

wykonywania ćwiczeń w pozycji min. siedzącej,

7.  maszyny typu suwnica pozwalającej na wykonywanie ćwiczeń na nogi (les press

oraz  łydki) o  następujących  parametrach  technicznych:  urządzenie  min.

dwufunkcyjne, wymiary min. 186,5 x 118,3 x 153 cm, waga stosu min. 100 kg,

8. maszyny  wielofunkcyjne  typu  DAP  o  następujących  parametrach  technicznych:

waga stosu min. 100 kg., waga maszyny ze stosem min. 320 kg., urządzenie min.

wielofunkcyjne, 

9. maszyny Smitha o następujących parametrach technicznych:  wyposażona w min. 6

punktów  asekuracyjnych,  min.  4  stojaki  na  przechowywanie  ciężarów,

urządzenie kompatybilne z obciążeniami o średnicy min. 25 i 50 mm,

3



10.  ławki  posiadającej  regulację  do  ćwiczeń o  następujących  parametrach

technicznych: waga min. 42 kg., wyposażenie w regulację ławki, gumowe nóżki do

ochrony podłogi,

11. ławki pozwalającej na prowadzenie ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha o

następujących parametrach technicznych:  ławka z regulacją, wyposażona w nóżki

do ochrony podłogi, 8 różnych pozycji (od 10 do 25 stopni), 

12. ławki na prostowniki o następujących parametrach technicznych: ławka z regulacją,

wyposażona w min. 4 różne pozycje (od 30 do 45 stopni), wyposażona w nóżki do

ochrony podłogi,

13. zestaw hantli do ćwiczeń na biceps, barki, triceps, klatkę piersiową, brzuch wraz

z stojakiem  o następujących parametrach technicznych / wyposażeniu: waga hantli z

przedziału od 2 do 35 kg, wyposażonych w stojak, hantle dostosowane do ćwiczeń

na biceps, barki, triceps, klatkę piersiową, brzuch,

14. ławki pozwalającej na prowadzenie ćwiczeń na biceps o następujących parametrach

technicznych: grubość  podkładu  ze  sklejki  min.  19  mm,  grubość  pianki  min.

38mm, urządzenie posiada własną regulację,

15.  ławki  pod  sztangę  ze  stojakiem  o  następujących  parametrach  technicznych:

wyposażenie  w  min  4  rogi  do  przechowywania  ciężarków,  gumowe  nóżki  do

ochrony podłogi, waga min. 83 kg,  

16. ławki olimpijskiej pod sztagę skośną o następujących parametrach technicznych /

wyposażeniu: waga min. 15 kg, wyposażenie: 4 rogi do przechowywania ciężarów,

gumowe nóżki do ochrony podłogi,

17. stojaka  do  dipów o  następujących  parametrach  technicznych: konstrukcja

metalowa, waga min. 30 kg, wymiar min. 99 x 66 x 123,5 cm,

18. stojaka do wykonywania przysiadów o  następujących  parametrach  technicznych:

waga mim. 35 kg, wymiar min. 55 x 196 x 72 cm, wyposażony w regulację (stojak

regulowany),

19. zestawu  sztang  giętych  wraz  ze  stojakiem  do  ćwiczeń  poprawiających  masę

mięśniową o następujących parametrach technicznych: przedział wagi sztang min.

10-55 kg, ilość sztang giętych min. 10szt, konstrukcja min. metalowa,

20. stojaka  do  obciążenia  i  na  dwa gryfy  olimpijskie o  następujących  parametrach

technicznych: stojak min. metalowy, gryfy: chromowane, rodełkowe,
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21. gryfu olimpijskiego sprężystego do przysiadów szt. 1 o następujących parametrach

technicznych:  chromowany,  rodełkowany,  sprężysty  przystosowany  do

przysiadów, wyposażony w zaciski,

22. gryfu  olimpijskiego  do  ławki  szt.  2 o  następujących  parametrach  technicznych:

obciążenie max 300 kg,  chromowany, rodełkowany, wyposażony w zaciski,

23. gryfu  olimpijskiego  o  długości  180  cm   szt.  1 o  następujących  parametrach

technicznych:  długość  do  180  cm,  chromowany,  rodełkowany,  wyposażony  

w zaciski,

24. gryfu  olimpijskiego  o  długości  140  cm,  szt.  1 o  następujących  parametrach

technicznych:  długość  do  140  cm,  chromowany,  rodełkowany,  wyposażony  

w zaciski,

25. gryfu olimpijskiego giętego szt. 1 o następujących parametrach technicznych:  gryf

gięty, chromowany, rodełkowany, wyposażony w zaciski,

26. gryfu  olimpijskiego  triceps  szt.  1 o  następujących  parametrach  technicznych:

chromowany, rodełkowany, wyposażony w zaciski, umożliwiający kształtowanie

tricepsu,

27. obciążeń  gumowych  o  wadze  min.  500  kg o  następujących  parametrach

technicznych / wyposażeniu: łączna waga podnośników w zestawie 500 kg, komplet

wyposażony w system ochrony - dzięki gumie nie niszczą podłogi przy upadku,

urządzenie kalibrowane min. wagowo i wymiarowo.

II. Kryteria oceny oferty:

Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów

wyboru:

1) Najniższa cena  – 55,00 %

2) Najdłuższa gwarancja – 20,00%

3) Najkrótszy termin dostawy – 25,00%

Najmniejsza  możliwa liczba  punktów do zdobycia  dla  każdego z kryterium to  1,  

a największa to 5. 

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. 

Liczba  zdobytych  punktów  to  suma  iloczynów  punktów  zdobytych  dla  danego

kryterium i wskaźnika procentowego.
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Jeżeli  oferenci  uzyskają  tę  samą  liczbę  punktów,  wyżej  w  rankingu  będzie  ten

podmiot, który wskazał najkrótszy termin dostawy.

W  przypadku  tej  samej  ilości  punktów  i  identycznym  terminie   dostawy  wyżej  

w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.

W  przypadku  tej  samej  ilości  punktów,  identycznym  terminie  dostawy  oraz

identycznym terminie  gwarancji  wyżej  w rankingu znajdzie  się  podmiot  oferujący

najniższą cenę.

Przedkładane oferty muszą zawierać zatem informacje o cenie (netto i brutto),

terminie gwarancji oraz terminie dostawy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

III.  Termin składania ofert – 28-08-2020r.

IV.  Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom

powiązanym osobowo i kapitałowo:

1) zamówienie  nie  może zostać  udzielone  podmiotowi  powiązanemu osobowo

lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe

rozumie  się  wzajemne  powiązania  między   zamawiającym  lub  osobami

upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  zamawiającego  lub

osobami  wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego  czynności  związane  z

przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy,  a

wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki

osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej;

e) pozostawaniu  z  wykonawcą  w  takim  stosunku  prawnym  lub

faktycznym,  że  może  to  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do

bezstronności tych osób.
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V. Informacja o unieważnieniu postępowania:

1. DURSZLEWICZ PAWEŁ –  CENTRUM SPAWALNICZE z/s  Osiek  –

Kolonia  19,  87-340 Osiek  zastrzega  sobie  prawo unieważnienia  procedury

wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

2. DURSZLEWICZ PAWEŁ –  CENTRUM SPAWALNICZE z/s  Osiek  –

Kolonia  19,  87-340 Osiek  zastrzega  sobie  prawo unieważnienia  procedury

wyboru dostawcy w przypadku braku minimum dwóch ofert złożonych przez

potencjalnych dostawców odpowiadających treści zapytania ofertowego. 

2.  Akceptowalne formy składania ofert – formy korespondencji:

Oferty mogą zostać:

1) przesłane  listem  poleconym  (przesyłką  rejestrowaną,  nadaną  w  placówce

pocztowej  operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w

którym  nadano  tę  przesyłkę  (dowodem  nadania  listu  poleconego  –  przesyłki

rejestrowanej  jest  potwierdzenie  nadania  zawierające  czytelną  pieczątkę

określającą datę nadania) adres na jaki należy przekazać przesyłkę pocztową to:

DURSZLEWICZ  PAWEŁ  –  CENTRUM  SPAWALNICZE  z/s  Osiek  –

Kolonia 19, 87-340 Osiek  lub 

2) złożone  osobiście  u  wystawcy  zapytania  ofertowego  (dowodem  złożenia

osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty – 

adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją

przyjmującej), miejscem składania oferty w takim przypadku jest siedziba firmy 

tj.  DURSZLEWICZ PAWEŁ –  CENTRUM SPAWALNICZE z/s  Osiek  –

Kolonia 19, 87-340 Osiek

3)  przesłane  w  formie  elektronicznej  na  adres:  jmagroexpert@wp.pl lub

biuro@centrumspawalnicze.eu lub p.durszlewicz@wp.pl – dowodem złożenia

oferty  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  będzie  data  wysłania  przez

oferenta.

VI.     Termin realizacji zamówienia: do dnia 15-09-2020r.

VII.  Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu

ofertowym,
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3) oferty złożone po terminie ich przyjmowania tj. po 28-08-2020r.

VIII.       Oferty złożone po terminie: 

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,

zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

 

IX. DODATKOWE WYMAGANIA:

1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na

oferowany sprzęt.

2. Zamawiający  dokona płatności  za  dostarczony  sprzęt w terminie  do 14 dni

kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania faktury VAT.

3. Dostawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  fakturę,  protokoły  odbioru,  kartę

gwarancyjną najpóźniej w terminie dostawy nabywanego sprzętu.

4. Dostawca  w przedstawianej  ofercie  musi  wskazać  i  zagwarantować,  że  

nabywany sprzęt może być wykorzystywany komercyjne (nadaje się do

użytkowania komercyjnego w siłowniach, klubach fitness).

5. Przedmiotem składanych ofert może być jedynie sprzęt fabrycznie nowy.  

X.  Zamiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  treści  niniejszego  zapytania  i  wydłużenia

terminu składania ofert. 

XI.  Oferty częściowe: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII.     Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

      Z poważaniem

              / Paweł Durszlewicz /
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