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Zapytanie Ofertowe nr 1/2018/PROW 

z dnia 15.06.2018 

 

 

Magiczny Stok Jan Kołodziej    

Raciniewo, ul. Bydgoska 14B 

86-260 Unisław 

 

    

Zapytanie Ofertowe 

 

Zakup sprzętu, urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych- Magiczny Stok Jan Kołodziej  

 

 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu, urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych na potrzeby 

rozwoju działalności gospodarczej firmy Magiczny Stok Jan Kołodziej  

 

Część 1 zamówienia 

   

 

1. Małpi gaj 

Wymiary : min.  5x3,2x2,4 m, 

Mobilny- przyczepa na 2 osiach z hamulcem najazdowym 

Materiał wytrzymały, wysokiej jakości, posiadający atesty bezpieczeństwa 

Sztuk- 1.  

 

2. Basen 

wymiary  6 x 8 m,  

basen dmuchany, 

basen do kul wodnych 

sztuk 1 

 

3. urządzenie  rozrywkowo-rekreacyjne  typu łódeczka ręczna 

 

wyporność 50kg,  

napędzana ręcznie ,  

średnie zanurzenie łódki: około 8-10 cm 

sztuk 2 
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1. Bujak 
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wymiary min. 200x90x100, 

waga min. 110kg,  

zasilanie 230V/115V 

sztuk 1 

 

2. Urządzenie rozrywkowo-rekreacyjne  typu air hockey 

 

wymiary min. 238x128x50,  

waga min 220kg, 

wodoodporny 

 zasilanie 230V 

sztuk 1 

 

3. Urządzenie  rozrywkowo-rekreacyjne  typu koparka 

 

wymiary min. 160x120x180,  

waga min 180kg, 

zasilanie 230V/115V 

sztuk 1 

 

4. piaskownica 

 

piaskownica w kształcie ośmiornicy z piaskiem kinetycznym  

wymiary min. 180 x 180 x 70,  

waga 120 kg. 

Sztuk 1 
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1. Piramida linowa 

 

wymiary min.8x8x4,5 m,  

maszt waz z konstrukcją linową- sześć lin głównych 

sztuk 1 

 

Część 4 zamówienia 

 

1. Bungee trampolina 

 

ilość skoczków jednocześnie:4,  

waga skoczka do 90 kg,  

wymiary po rozłożeniu min.  (szer x wys x dł). 11,5 x 8 x 11,5 m. 

sztuk 1 

 

 

 

 

 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które: 

1.Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży/ produkcji  sprzętu, urządzeń, wyposażenia 

opisanego w przedmiocie zamówienia. 
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2.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. OCENA OFERTY 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena brutto – 60 %. 

Okres gwarancji– 20%. 

Termin realizacji- 20% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą 

liczbę punktów obliczoną w następujący sposób: 

P = PC + PD+ PE 

gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach. 

PC – liczba punktów w kryterium: „Cena brutto”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena 

najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 % – max. 60 punktów. 

PD – liczba punktów w kryterium „ okres gwarancji” 

Okres  gwarancji: 36 miesięcy-20 punktów 

PE- liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia do 21 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty ( upublicznienie wyboru)- 

20 pkt 

 

 

3.  INFORMACJE DODATKOWE : 

 

1. Wykonawca może złożyć oferty częściowe. 

2. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zapytania w terminie do 

dnia 25.06.2018 r. 

3. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą, kurierem, posłańcem na adres: 

Magiczny Stok Jan Kołodziej    

Raciniewo, ul. Bydgoska 14B 
86-260 Unisław  

 

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby firmy: 

Magiczny Stok Jan Kołodziej, Raciniewo, ul. Bydgoska 14B, 86-260 Unisław. 

 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:  

Jan Kołodziej, jankol@onet.eu tel. 601 097 779  

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 16:00 

5.Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
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1. TERMIN REALIZACJI 

Maksymalny termin wykonania zamówienia/dostaw – 13.08.2018 

 

2. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

 

Odrzucone  będą oferty przedstawione przez oferenta, który podlega wykluczeniu w związku z istnieniem 

powiązań osobowych lub kapitałowych. 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 przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, które  polegają w szczególności na : 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- 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; 

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Odrzuceniu będą podlegać oferty, które są niezgodne co do treści w zapytaniu ofertowym, złożone po 

wyznaczonym terminie oraz złożone przez oferenta, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w 

sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub powiązany osobowo lub kapitałowo z 

beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy. 
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