…………………………………..

(pieczęć zamawiającego)

ZAPYTANIE

OFERTOWE

Nr 2/2019
1. Zamawiający:
Ryter-Ski s.c. Czerwiński Bogusław, Handzel Beata
33-343 Rytro 302
NIP: 734-351-33-98
REGON: 122455772
Tel. (18) 414 35 00
E-mail: biuro@ryterski.pl

Z A P R O S Z EN I E D O Z Ł O Ż E N I A O F E R TY
Ryter-Ski s.c. Czerwiński Bogusław, Handzel Beata, Rytro 302, 33-343 Rytro zaprasza do
złożenia oferty na realizację Zadania 2. Wyposażenie lodowiska/rolkowiska, Działanie 2.1 Zakup
wyposażenia dotyczącego zakupu 100 par łyżew przeznaczonych do wypożyczalni, 50 kasków
dla dorosłych i dla dzieci oraz 3 szt. „pingwinków” do nauki jazdy dla dzieci, na potrzeby
realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Ośrodku
Rekreacyjnym Ryterski Raj”.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na zasadzie rozeznania rynku
w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
100 par łyżew według zestawienia:
Łyżwy damskie:
rozmiar 36 – 2 pary,
rozmiar 37 – 3 pary,
rozmiar 38 – 5 par,
rozmiar 39 – 5 par,
rozmiar 40 – 2 pary,
rozmiar 41 – 2 pary,
rozmiar 42 – 1 para.
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Łyżwy męskie:
rozmiar 39 – 2 pary,
rozmiar 40 – 2 pary,
rozmiar 41 – 2 pary,
rozmiar 42 – 2 pary,
rozmiar 43 – 2 pary,
rozmiar 44 – 2 pary,
rozmiar 45 – 2 pary,
rozmiar 46 – 2 pary,
rozmiar 47 – 2 pary,
rozmiar 48 – 2 pary.
Łyżwy dziecięce:
rozmiar 26/28 – 5 par,
rozmiar 28/30 – 8 par,
rozmiar 30/32 – 8 par,
rozmiar 33 – 8 par,
rozmiar 34 – 8 par,
rozmiar 35 – 8 par,
rozmiar 36 – 5 par,
rozmiar 37 – 5 par,
rozmiar 38 – 5 par.
W tym 50 par to łyżwy hokejowe i 50 par to łyżwy figurowe.
50 kasków dla dorosłych i dla dzieci:
Kaski dla dorosłych:
rozmiar 55-59 cm – 10 szt.
rozmiar 59-62 cm – 10 szt.
Kaski dla dzieci:
rozmiar 47-52 cm – 10 szt.
rozmiar 52-55 cm – 10 szt.
rozmiar 55-59 cm – 10 szt.
„Pingwinki” do nauki jazdy na łyżwach – 3 szt. (figura – podpora pingwin, delfin itp.)
3. Kryteria oceny ofert i wybór oferty:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższym kryterium:
a) cena – 100 %
Kryterium: Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
C min brutto
C

= ---------------- x 100 punktów
C badanej oferty
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C min brutto - najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
C badanej oferty - cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów
w ocenie ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta musi spełniać wszystkie parametry wymienione w pkt. 2 niniejszego zapytania.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę najtańszą zgodną z przedmiotem zamówienia (pkt.2).
4. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
1) Oferta

powinna

zostać

przesłana

mailem

na

adres:

rkania@ryterski.pl

w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30.01.2019 r., do godz. 11:00.
5. Informacja

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

oferentami,

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami:
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Robert Kania, e-mail:
rkania@ryterski.pl, telefon: +48 666 813 938
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
rkania@ryterski.pl.
4. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym

w

niniejszym

zapytaniu

ofertowym.

W

takim

przypadku

w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie,
zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także
opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani oferenci.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego – zał. nr 1 należy
dołączyć:
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Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według załączonego przez
Zamawiającego wzoru – zał. nr 2.
Powyższe załączniki należy przedstawić w formie oryginałów dokumentów lub poświadczonych
dokumentów za zgodność z oryginałem – przed wykonaniem obić pieczęcią firmową/pieczęcią
imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób
poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako
kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje
ofertę.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe
wymogi:
a) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – zał. nr 2
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy
w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
załączonych

do

formularza

ofertowego

i

oświadczeń.

Brak

któregokolwiek

z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.
8. Pisemna umowa
W przypadku zamówień o wartości od 20 tyś. PLN netto do 50 tyś. PLN netto zawarcie pisemnej
umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie
poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy
o równoważnej wartości dowodowej.
W imieniu zamawiającego
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