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Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Kędzierzyn-Kong 03.08.2018 r.
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KsT.271.1.7.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Naby_wca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle

.

Odbiorca/Płatnik:
Urząd Miastal Kędzierzyn-Koźle

ul. Grzegorza Piramowicza 32

ul. Grzegorza Piramowicza 32 Í

47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-5 5-601

47-200 Kędzierzyn-Koźle

i

II. OPIS PRZEDMIOTU zAMÓwIENIA

Dostawa do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Koźiu oznakowanych
leżako'w drewnianych w związku z organizacja spływu kajakowego trasa Sławięcice - Przystań Stadion
„Kuźniczka” w ramach projektu: „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy
przystani kajakowej w Sławiecicach ” zgodnie ze specyfikacją zawarta w załączonym formularzu oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Leżak _ 50 szt.
l. Cechy ogólne:

- 3 kolory (amarant, limonka, turkus),

- konstrukcja wykonana z drewna bukowego,
- 3 stopniowa regulacja siedziska,
- poszycie z tkaniny poliestrowej, wodoodpornej.

2. Wymiary:
- max. dopuszczalne obciążenie leżaka 120 kg,
- szerokość leżaka min. 55 cm,

- wymiar złożonego leżaka: l20 x 58 cm.

3. Dostawa do siedziby Miej skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Koz'lu ul. Grunwaldzka nr 71,

47-220 Kędzierzyn-Koźle.
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4. Oznaczenie:
- projekt graﬁczny,
- trwałe oznakowanie integralne z przedmiotem zamówienia - metoda sublimacji full kolor na białym tle
(logotypy projektu).
Pogladowe oznakowanie:
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KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena - 100 %

i.

I sPosóB 0BL1CzANIA CENY:

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena, liczona będzie wg poniższego wzoru:
najtańsza cena brutto/ badana cena brutto x 100 pkt. x 100%
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU RFĹCilONÅLNEGO

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Cena brutto oferty jest zryczałtowaną ceną brutto zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego
zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji nie będzie podlegała zmianom
ani korektom.
Ceny oferty podane będą przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w polskich złotych.
Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania zamówienia (ilość dni roboczych). Termin
wykonania nie może być dłuższy niż do 31 sierpnia 2018 r.
Nie podanie jednego z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Wypełniony w języku polskim, podpisany załączony formularz ofertowy należy przesłać w postaci
skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:I kultura@kedzierzynkozle.pl do dnia
13.08.2018 r., do godziny 12:00, wpisując w tytule Oferta - Dostawa do siedziby Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Koźlu oznakowanych leżaków drewnianych. Informacja o wyborze
oferenta zamieszczona zostanie na stronie www.kedzierzynkozle.pl

v1. TERMIN DOSTAWY: nie póżniej niż do 31.08.2018 r.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy:
l. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży
w interesie Gminy.
2. Nie wpłynie żadna oferta.
3. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego.
4. Nie wpłynie żadna ważna oferta.
Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami, którzy złożyli oferty w terminie.
Oferent w zapytaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne zostaną odrzucone.
Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą kwoty brutto. Odrzucone zostaną oferty
niepełne.
VIII. Inne:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa do siedzibyMiejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kedzierzynie-Koźlu oznakowanych ieżaków drewnianych w zwiazku z organizacja spływu
kajakowego trasa Sławięcice ~ Przystań Stadion „Kuźniczka” w ramach projektu: „Szlakiem zabytków:
dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławiecicach” wyłączonego
z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zatwierdzam:

`

(data i podpis osoby upowaznionej do r ' rezentowania Zamawiajace o)
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze srodków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Formularz ofertowy
n82

Dostawę do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu iRekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oznakowanych leżako'w '
drewnianych w-zwiazku z organizacją spływu kajakowego trasa Sławięcice - Przystań Stadion „Kuźniczka ”
w ramach projektu: „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej
w Sławięcicach ”

`

`

I. zAMAwlAJĄCYz

-

`

I

`

GMINA Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

II.

WYKONAWCA:

III.

Adres Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

lp.

NIP, REGON

NR REJESTRU np. KRS

` Dane kontaktowe:

i nazwisko
'Adres `
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dn.
03.08.2018 r. i wg poniższych danych:

IV.
`

1.

Zapoznałemﬂiśrny) się zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej uwag.

2.

Gwarantuj ę(my) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.

3.

Całkowita cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: (wartość oceniana)
Rodzaj

Lp.

Oznakowany `
drewniany

Ilość (szt.)

_

leżak

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

50

4.

Czas dostawy/termin wykonania zamówienia: nie póz_'__niei niż do 31.08.2018 r.

5.

Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §l i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.

6.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
.
_
RODO:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych,

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejszym postępowaniu.2
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Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej (-ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
-

