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Rybczewice, 24.10.2018 r. 

Znak sprawy: IZP.271.33.2018 

 

Zapytanie ofertowe 

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu zakup  

i dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej  

w m. Rybczewice Drugie. 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474 

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:  

poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00., wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00 

Adres poczty elektronicznej: urzad@rybczewice.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.rybczewice.pl 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: IZP.271.33.2018. Wykonawcy powinni we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz na podstawie Zarządzenia  

Nr 0050.1.1.2016 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia 

regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej  

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rybczewice 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

mailto:urzad@rybczewice.pl
http://www.rybczewice.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego do sali 

gimnastycznej w m. Rybczewice Drugie. Szczegółowy wykaz sprzętu sportowego został określony 

w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnego zakupu i dostawy wyposażenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych pozycji wyposażenia  

lub ilości sztuk. 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony  

do stosowania w placówkach oświatowych.  

Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości  

i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 

4.2 GWARANCJA 

Wykonawca zamówienia winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi  

na dostarczony przedmiot zamówienia. 

4.1 KOD CPV zamówienia. 

37400000-2  Artykuły i sprzęt sportowy 

37450000-7  - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach 

37440000-4  - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

37410000-5  - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

 

5. TERMIN REALIZACJI 

4.1 Termin składania ofert do 31 października 2018 roku do godz. 10.00. 

4.2 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie  do 26.11.2018 r. 

 

6. WYMAGANE WARUNKI 

Nie dotyczy. 

 

7. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

Nie dotyczy. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-do-sportow-uprawianych-na-boiskach-lub-na-kortach-4163
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-do-cwiczen-fizycznych-4138
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-sportowy-do-uprawiania-sportow-na-wolnym-powietrzu-4067
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8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (podatek od 

towarów i usług, rabaty, upusty i inne własne koszty) i zostać podana w polskich złotych  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez wykonawcę cena stanowi 

wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie 

Cenę oferty należy umieścić na formularzu ofertowym KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena - 100%. 

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

9.1 Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 31.10.2018 r., do godz. 10.00 

(osobiście, listem) na adres Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,  

21-065 Rybczewice. Na kopercie wpisać: „Oferta na zakup i dostawę wraz z montażem 

wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej w m. Rybczewice Drugie. Znak sprawy: 

IZP.217.33.2018”. 

Oferta wysłana poczta musi dotrzeć najpóźniej 31. 10. 2018 do godz. 10.00 w przeciwnym 

wypadku będzie uważana za złożona po terminie. ( liczy się data wpływu do urzędu a nie nadania 

w placówce pocztowej). 

Oferty złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane. 

9.2  Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich 

Wykonawców, którzy złożą swoje oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. 

 

10. OSOBA DO KONTAKTÓW 

1. W sprawie procedury przetargowej: Anna Matuła, tel. 81 58 44 465, e-mail: 

a.matula@rybczewice.pl, 

2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Tomasz Machul, tel. 81 58 44 465, e-mail: 

t.machul@rybczewice.pl.  

 

11. OTWARCIE OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu wyznaczonym do złożenia ofert tj. 31 października 2018 roku  

o godz.10.15 na terenie Urzędu Gminy Rybczewice. 

 

mailto:a.matula@rybczewice.pl
mailto:t.machul@rybczewice.pl
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12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

1. Formularz ofertowy, 

2. Wykaz sprzętu 


