
   
 Głubczyce, 21.12.2016  

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Dom Dziennego Pobytu ul.B.Chrobrego 7, 48-100 Głubczyce

2. Tytuł projektu: Projekt "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne" finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Opolskiego  na  lata  2014  –  2020  Oś  priorytetowa  VIII  –
Integracja Społeczna. 

3. Nazwa  przedmiotu  zamówienia: przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa
sprzętu  gimnastycznego  do  przeprowadzenia  "Aktywizacji  ruchowej  osób
korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach", prowadzonej w
ramach  projektu  "Nie-Sami-Dzielni  –  rozwój  usług  społecznych  oraz
wspierających osoby niesamodzielne".

4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
gimnastycznego:  stepów  do  ćwiczeń,  obciążników  na  ręce  i  nogi,  piłki
lekarskie, maty do ćwiczeń, maty do ćwiczeń z kolcami, gumy do ćwiczeń,
kije trackingowe (nordic walking).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

1 Stepy do ćwiczeń – antypoślizgowa powierzchnia, zabezpie-
czenie  nie  przesuwania  stepu  podczas  ćwiczeń  np.  porzez
gumowe nóżki, dwustopniowa regulacja, atest 

20 szt

2 Obciążniki na ręce – zapinane na nadgarstkach na rzepy (bez
kciuka), zapięcie regulowane, waga 0,5 kg,  atest

20 par

3 Obciążniki  na  nogi  –  zapinane  na  rzepy,   zapięcie
regulowane, waga 0,5 kg,  atest

20 par

4 Piłki  lekarskie  –  małe,  do  1  kg,  z  materiału  łatwego  do
utrzymania w czystości, atest

20 szt

5 Maty  do ćwiczeń – wymiary ok.  180cm x 60cm x 1,5cm,
stabilne  i  antypoślizgowe,  pasek/uchwyt  do  przenoszenia,
atest

20 szt

6 Maty do ćwiczeń z kolcami – korekcyjno-masujące, stabilne i
antypoślizgowe, maty typu "jeżyk", wielkość ok. 100cm x 30
cm

4 szt



lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

7 Gumy  do  ćwiczeń  –  dla  osób  o  niskim  stopniu
zaawansowania,  z  przeznaczeniem  do  ćwiczeń
rekreacyjnych,  ogólnorozwojowych  i  rehabilitacyjnych,
szerokość 5 cm, długość nie mniej niż 120cm, w formie pętli,
atest

20 szt

8 Kije  trackingowe  (nordic  walking)  –  możliwość  regulacji
długości, wymienne końcówki, piankowa rączka z paskiem,
atest

5 par

6. Proponowany okres gwarancji na dostarczony sprzęt.

7. Termin wykonania zamówiena: do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Dostawca  zapewni  na  własny  koszt  dostawę  do  siedziby  Zamawiającego
zamówiony sprzęt gimnastyczny w ilości zgodnej z zamówieniem.

8. Warunki płatności: płatne przelewem, 30 dni

9. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Domu Dziennego
Pobytu w Głubczycach ul.B.Chrobrego 7, 48-100 Głubczycach  w terminie do
dnia 31.01.2017 do godz. 15.00:

- osobiście
- lub pocztą.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do DDP, a nie data jej wysłania.

10.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego.

          Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Ewentualne  poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone
czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
Prawidłowe  ustalenie  stawki  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.
Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej
stawki podatku VAT.

11.W  celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  do  skontaktowania  się  z  Wykonawcami  w  celu
uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

12.Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość rezygnacji  z  realizacji  zamówienia
bez podania przyczyny.



13.Cena  oferty: cenę  ofertową  stanowi  cena  brutto całości  zakupu  sprzętu
gimnastycznego. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja
zadania. Powinna być wyrażona w PLN, ustalana jako suma ilorazów: ceny
brutto za 1 sztukę  odpowiedniego sprzętu gimnastycznego i  przypisanej  do
niego ilości. 

Cena  dla  przedmiotu  zamówienia  może  być  tylko  jedna,  nie  dopuszcza      się
wariantowości cen, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu     zamówienia
była  ceną  ostateczną,  bez  konieczności  dokonywania  przez      zamawiającego
przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

14.Osoba upoważniona do kontaktu: Liliana Dąbrowa tel. 77/ 485-82-19

Partner Wiodący:                            Partner nr 3:                                 Jednostka realizująca projekt:

Regionalny Ośrodek           Gmina Głubczyce             Dom Dziennego Pobytu
Polityki Społecznej             ul.Niepodległości 14        ul.B.Chrobrego7
ul.Głogowska 25 C             48-100 Głubczyce            48-100 Głubczyce
45-315 Opole



Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

OFERTA
Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................

tel.:.....................................  Numer NIP: ....................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ....................................... przedstawiam 

poniższą  ofertę  na   "Dostawę  sprzętu  gimnastycznego  do  przeprowadzenia
aktywizacji  ruchowej  osób  korzystających  z  Domu  Dziennego  Pobytu  w
Głubczycach".

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia
do przygotowania oferty.

Oświadczam,  iż  w  przypadku  wyboru  przez  zmawiającego  niniejszej  oferty
zobowiązkuję  się  do  podpisania  umowy  w  terminie  i  miejscu  wskazanym przez
zamawiającego.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp Opis przedmiotu
zamówienia

Producent Dodatkowe informacje Ilość Cena
jednost.
brutto

Cena
łącznie
brutto

1 Stepy do ćwiczeń 20szt

2 Obciążniki na ręce
0,5 kg

20par

3 Obciążniki na nogi
0,5 kg

20par

4 Piłki lekarskie
1 kg

20szt



Lp Opis przedmiotu
zamówienia

Producent Dodatkowe informacje Ilość Cena
jednost.
brutto

Cena
łącznie
brutto

5 Maty do ćwiczeń 20szt

6 Maty do ćwiczeń
z kolcami

4szt

7 Gumy do ćwiczeń 20szt

8 Kije trackingowe
(nordic walking)

5 par 

Razem:

Okres na jaki udziela się gwarancji na dostarczony sprzęt: ........................................ .

Wynagrodzenie za całość zamówienia wynosi brutto ......................................... PLN,

tj. słownie: ......................................................................................................................

Wynagrodzenie za całość zamówienia wynosi netto ............................................PLN,

podatek VAT .................................................................................................................

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

                                                                                    ................................................
                                                                                              (podpis wykonawcy)


