Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zbąszyń, dnia 7.01.2019

Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/ZCSTiR/Z/2019
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie
rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na dostawę trofeów sportowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów sportowych w postaci pucharów,
statuetek akrylowych oraz medali dla uczestników imprez sportowych.
Oferta winna obejmować ogólny rabat na cały asortyment z katalogu TRYUMF na 2019 rok
oraz wycenę:
 Medali metalowych, w dowolnym kształcie oraz kolorze z indywidualnym nadrukiem.
Grubość 3 mm, średnica 50 mm i 70 mm
 statuetek akrylowych o wymiarze ok. 150 mm x 200 mm x 8 mm - statuetki z
nadrukiem bezpośrednim oraz elementami zdobiącymi wykonywane w różnych
wzorach po uprzednim ustaleniu z zamawiającym,
 oferta powinna obejmować koszty dostawy.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wymogów, dot. terminu realizacji
zamówienia.
2. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy:
1. Dostawa przedmiotu

zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie

z zapotrzebowaniem Zamawiającego /zgłaszanym telefonicznie bądź w formie
elektronicznej – w zależności od przedmiotu zamówienia/.
2. WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 dla statuetek akrylowych: do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia,
 dla medali metalowych - indywidualny kształt i nadruk: do 48 godzin od
momentu złożenia zamówienia

 dla pucharów, statuetek i medali z katalogu: do 12 godzin od momentu
złożenia zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad
jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji
Wykonawcy, oraz niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach
i wadach w towarze. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 12
godzin od zgłoszenia dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego lub rozgrywania zawodów, w godzinach jego urzędowania
tj. pomiędzy 8.00 a 18.00,
4. Płatność dokonywana będzie na podstawie faktur VAT z 14 – dniowym terminem
płatności po realizacji zamówienia.
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 najwyższy rabat ogólny na asortyment z katalogu – 50%
 najniższa cena na medale metalowe z własną grafiką – 30 %
 najniższa cena za statuetkę akrylową – 20%
4. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Styczeń – grudzień 2019
5. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
2. Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej
z podaniem pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP zakładu głównego oferenta.
3. Referencje

co

najmniej

trzech

odbiorców

usług,

przedstawiające

zakres

zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – potwierdzające, że usługi
wykonane zostały z należytą starannością i zgodnie z oczekiwaniami odbiorów.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
 być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –
jeśli występuje;
 uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza
się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty
(związania ofertą).
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
 ofertę cenową należy złożyć w terminie do 10.01.2019 do godz. 15.00 , na piśmie
w siedzibie Zamawiającego:
ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl.
 oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
 złożenie w wyznaczonym terminie formularza ofertowego wraz z wymaganymi
dokumentami - pkt. 5.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać: oferta
cenowa nr. 6/ZCSTiR/Z/2019/
9. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.
W przypadku podjęcia decyzji o zakupie Zamawiający zleci realizację zadania Wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający złoży zamówienie w formie pisemnej
umowy z Wykonawcą
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050.

……………………………………………..
(data, podpis kierownika jednostki)

Załączniki:
1. Formularz oferty.

