
         Sobótka, dn. 06.08.2019r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Na: ,,Zakup, dostawę i montaż Siłowni Zewnętrznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                          

w Sobótce” zwane dalej zaproszeniem 

Niniejsze zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa w Regulaminie 

udzielenia Zamówień Publicznych w MOW w Sobótce o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro prowadzonych przez MOW w Sobótce 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

a. Zamawiający: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka 

b. Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg zasad określonych w 

niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz 

Ofertowy i projekt Umowy 

c. W związku z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych(ujednoliconego tekstu ustawy Dz.U. z 2013r., póź. 907 ze zm.) do 

niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy. 

d. Ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pozostają niezmienne 

przez okres trwania umowy. 

e. Osobą do kontaktu jest: 

Bożena Ungurian, tel. 71 733 45 50, e-mail: ungurian@op.pl 

Dorota Szajna-Lachtera, tel. 71 733 45 44 

f. Nomenklatura CPV:  
 37440000 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych  

 45112720 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzone rozpoznanie rynku bez 

potrzeby podawania przyczyn, 

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA. 

a. Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

b. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminie. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

a. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: zakupie, dostawie i montażu Siłowni 

Zewnętrznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce 

b. Montaż w/w sprzętu w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu wraz z zabezpieczeniem 

terenu 

c. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ilości, parametry techniczne    

i inne istotne elementy: 

 motyl 

 orbitrek wolnostojący 

 wioślarz 
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-do-cwiczen-fizycznych-4138
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenow-sportowych-i-rekreacyjnych-6392


 biegacz wolnostojący 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy): po podpisaniu umowy w okresie 30 

dni. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 Najniższa cena 

 W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru  najkorzystniejszej oferty za 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym. 

6. SKŁADANIE OFERT: 

a. Oferty należy przekazać: e-mailem: mowsobadm@interia.pl, przesłać pocztą na adres 

MOW Sobótka ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka lub złożyć w sekretariacie MOW             

w Sobótce. Termin składania oferty 20.08.2019r. do godziny 11
00

   

b. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

c. Dostarczenie na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferty składa się w języku polskim. 

a. Wymaga się, by oferta była w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

b. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 

c. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 

zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. 

d. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, 

dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego, jeśli miałby to zmienić treść oferty. 

e. Wymaga się aby wszystkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone datą dokonanej poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

f. Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w 

Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia. 

g. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być 

podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku. 

h. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 

i. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

 

8. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPENIAĆ WYKONAWCA: 

a. Rzetelność i terminowość dostaw 

 

9. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty podpisane przez osoby umocowane do 

podpisywania ofert: 
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a. Uzupełniony i podpisany formularz oferty. 

 W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. 9 lub złożenia 

dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty 

 Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, omyłki 

polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O naniesionych poprawkach 

Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego 

zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek. 

 
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji                                    

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert 

 

 

10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

a. Zapłata za przedmiot umowy zastąpi po wystawieni faktury 

b. Podstawa zapłaty faktury będzie dostawa/wykonanie przedmiotu zamówienia 

c. Zapłata na wskazane konto wykonawcy nastąpi przelewem 

d. Dane do faktury: 

Nabywca: 

Powiat Wrocławski  

Ul. T. Kościuszki 131 

50-440 Wrocław 

NIP 897 16 47 961 

 

Odbiorca: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce 

Ul. Słoneczna 31 

55-050 Sobótka 

11. INNE POSTANOWIENIA: 

a. Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu 

b. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu 

c. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofert spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzielenia 

zamówienia. 

d. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

e. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu za zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej 

f. Zakres świadczenia wykonawcy wynikającym z umowy jest tożsame z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie 

g. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Zaproszeniu 

 


