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„Modernizacja

WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego” dofinansowanego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Zamawiający: WOSiR Szelment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 16-404 Jeleniewo,
Szelment 2
Zaprasza do złożenia ofert na:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa

nowego sprzętu

narciarskiego: narty zjazdowe z wiązaniami, kijki i buty
narciarskie, który winien zapewniać możliwość uniwersalnego
użytkowania, nauki jazdy na nartach i snowboardzie oraz
doskonalenie techniki.
Narty zjazdowe:

Przedmiot zamówienia:

Lekkie narty dla początkowego szkolenia, trwałe, z krawędziami
pozwalającymi na wielokrotne ostrzenie i dostosowywanie
kątów ostrzenia. Ślizgi wykonane na bazie grafitu i wykończone
uniwersalną strukturą, o grubościach pozwalających na
wielokrotne szlifowanie. Definiowane promienie skrętu nart dla
poszczególnych długości odpowiadające zaleceniu FIS. Narty
uniwersalne, pozwalające na szkolenie początkowe stylem
tradycyjnym, jak też do jazdy w slalomie i slalomie gigancie.
Narty wyposażone w płytę z tworzywa o grubości od 9 do 11mm
pozwalającą na montaż wiązań rentalowych – łatwych do
przestawiania. Narty dostosowane w grupach wiekowych: dla
dzieci, dla młodzieży szkolnej i dla osób dorosłych.
Zgodnie z normą: ISO 5902:2013
Wiązania narciarskie
O skali regulacji wypięcia zgodnej z ISO110088/2006 tj. 1,5 - 7,5
dla dzieci i młodzieży o wadze 25 - 50kg oraz w ww. skali 3,0 do
11,0 dla osób cięższych. Przód wiązań wypinający się we
wszystkich kierunkach (180 stopni). Wiązania lekkie i proste w
obsłudze, łatwe do zapięcia i wypięcia przy pomocy ręki, nogi
lub

kijka

narciarskiego,

przedniej części wiązania.

automatyczna

regulacja

docisku

Buty narciarskie:
Buty uniwersalne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Nieprzemakalne, wygodne, posiadające łatwość wkładania,
zdejmowania i regulacji docisku klamrami. Buty czteroklamrowe, plus pas VELCRO. Winny one być zgodne z normą
ISO 11088:2006
Kody CPV: 37400000-2 artykuły sportowe
37411110-6 buty narciarskie
37411120-9 narty
37411140-5 wiązania
Termin realizacji zamówienia: 1.

30 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji:

2.

24 miesiące

3.

Oferta

powinna

zostać

dostarczona

w

formie

pisemnej,

za pośrednictwem poczty, kuriera i/lub złożona osobiście,
za
Miejsce i termin złożenia oferty:

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

–

na

adres

Zamawiającego:
WOSiR Szelment Sp. z o.o.
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
do dnia 25.11. 2020 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

25.11.2020 godz. 13.00

Warunki płatności:

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w
terminie 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT

Kryteria wyboru oferty:

Cena
100 % cena 100 %

Osoba upoważniona do kontaktu z
Wykonawcami:

Piotr Pilichowski
e-mail: biuro@wosir-szelment.pl

1) W formularzu ofertowym powinny być wypełnione wszystkie
wymagane pola, w szczególności oferta powinna zawierać:
a) być

opatrzona

pieczęcią

firmową

i

podpisem

osoby

upoważnionej do reprezentowania Dostawcy
b)
Sposób przygotowania oferty:

zawierać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta,

c) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon
i adres e-mail osoby wyznaczonej do reprezentowania Dostawcy.
2.

Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć :

a) Formularz asortymentowo-cenowy
b) oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym
i kapitałowym z Zamawiającym
c)

oświadczenie
w postępowaniu.

o

spełnieniu

warunków

udziału

Zamawiający zastrzega sobie
prawo do:

W przypadkach uzasadnionych
specyfiką przedmiotu
zamówienia, dopuszcza się
przeprowadzenie negocjacji
z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.

3. Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone
pieczęcią firmową oferenta i podpisem osoby upoważnionej do
reprezentowania Dostawcy.
a) Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
b) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyn;
z
tytułu
unieważnienia
postępowania
Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego
c) Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień
formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie,
stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
d) Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny ( za zgodą
Wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy
wykonawcy składający oferty,
e) Poprawy oczywistych omyłek pisarskich
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Prezes Zarządu
Kamil Klimek

