
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

18-02-2019

Termin składania ofert

01-03-2019

Numer ogłoszenia

1167529

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej,
zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
2. Oferty można składać w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 9:00 do 16:00. 
3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w
punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący:  
Oferta na zadanie pn.  
” Dostawa sprzętu pływającego z wyposażeniem” 
Nie otwierać do dnia………….. do godz. …………..13.45 
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Maciej Micielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

726 690 288

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ” Dostawa sprzętu pływającego z wyposażeniem” w ilościach i zgodnie z
opisem zawartym w tabeli oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia



Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek
innowacyjnej usługi. Projekt przyczyni się do realizacji celu tematycznego 3 dla Poddziałania 1.3.2 Firmy w
początkowej fazie rozwoju ujętego w SzOOP RPO WiM dla Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka
Warmii i Mazur tj. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz
sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) oraz celu szczegółowego priorytetu
inwestycyjnego 3a tj. Lepsze warunki do rozwoju MŚP. W wyniku realizacji projektu polegającego na
zaoferowaniu na rynku innowacyjnej usługi opartej na turystyce nastąpi wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości pozyskania dofinansowania na innowacyjny pomysł Wnioskodawca
będzie miał lepsze warunki do rozwoju.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ” Dostawa sprzętu pływającego z wyposażeniem” 
l.p. Nazwa Ilość (szt./kpl.) 
1 Kajaki 20 
2 Kamizelki asekuracyjne 40 
3 Wiosła kajakowe 40 
4 Przyczepa do kajaków 2 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. ilości w komplecie, zestawie, kolory, ilości w zestawie,
przeznaczenie), wymagane minimalne parametry urządzeń zawarte są w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego – szczegółowe opisy zamówienia. Zamawiający podał minimalne parametry sprzętu i urządzeń.
Dopuszcza zaproponowanie sprzętu i urządzeń o parametrach nie gorszych od wymaganych spełniających
stawiane przez Zamawiającego.  
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw,
patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych
do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od
wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo z
podanymi w opisie. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy.  
3. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia niespełniającego minimalnych wymaganych przez
Zamawiającego parametrów oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
4. Dostawa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego, opakowanego
w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem.  
5. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o
parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia
do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich
niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do
użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z
oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie
niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi
niezbędnymi normami (np. CE), certyfikaty wymagane dla tego typu przedmiotu zamówienia.

Kod CPV



34522000-2

Nazwa kodu CPV

Łodzie rekreacyjne i sportowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

35112000-2 -Sprzęt ratunkowy i awaryjny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy całości przedmiotu zamówienia w terminie od 01.04-05.04.2019 r. 
UWAGA: 
TERMIN DOSTAWY I WYSTAWIENIA FAKTURY PODYKTOWANY JEST SPOSOBEM
ROZLICZENIA PROJEKTU

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunków

Warunki zmiany umowy

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1173339


beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z 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, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą
fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.  
W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub
kapitałowe, wykonawca składa oświadczenie załącznik nr 4 
4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.  
5. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy i odrzuceniem oferty.  
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” i „Formularz cenowy” oraz oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
Kryterium cena waga 100 
zostanie zastosowany wzór: 
Najniższa cena brutto 
Ilość punktów = ----------------------------- x 100 
Cena oferty badanej 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z 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, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 



pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą
fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.  
W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub
kapitałowe, wykonawca składa oświadczenie załącznik nr 4 
4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.  
5. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy i odrzuceniem oferty.  
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STREFA PRZYGODY MACIEJ MICIELSKI

Adres

Górna 5/5

10-040 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

726690288

NIP

7393564624

Tytuł projektu

Bazy przygody i sprawności strefy przygody - wdrożenie autorskiego systemu organizacji imprez
turystycznych

Numer projektu

RPWM.01.03.02-28-0029/18-01

Inne źródła finansowania

Wkład własny Beneficienta


