
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2019/14 

z dnia 19 lipca 2019 roku na zakup pomiaru czasu do narciarstwa alpejskiego dla Oddziału 
Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie. Postępowanie będzie prowadzone  
w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami). 

Nazwa Zamawiającego 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie 

ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomiaru czasu do wykorzystania przy zawodach i treningach  
z narciarstwa alpejskiego zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1. Pomiar powinien posiadać następujące funkcje: 
• działać jako bezprzewodowy (zasięg min. do 1000m) 
• posiadać pomiar prędkości (km/h) 
• posiadać sygnalizacja świetlna na starcie 
• posiadać pamięć 100 wyników przejazdów  
• posiadać dwa zegary umożliwiające przejazd na trasie 2 zawodników) 

2. W skład pomiaru powinno wchodzić następujące wyposażenie: 

• 1 tablica elektroniczna do wyświetlania wyników sterowana pilotem wraz z pokrowcem 
ochronnym 

• 4 fotokomórki: 2 na start, 2 na metę 
• 6 tyczek do zamocowania tablicy i fotokomórek: 2 na tablicę, 2 na start, 2 na metę 
• 1 bat startowy 
• akumulator  
• ładowarki do akumulatora i do fotokomórek 
• siatka zabezpieczająca tablicę  
• plecak/torba do transportu całego zestawu 

Sposób dostarczenia zamówionego towaru: 

Zamawiany towar winien być dostarczony na koszt Wykonawcy zamówienia  na adres Zamawiającego 
w terminie od dnia 2 września do 31 października 2019r. 

Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
2. Zaoferowana cena całkowita musi być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto, wraz  

z kosztami Oferenta, wg. cen obowiązujących na dzień sporządzenia oferty i określać wartość 
całości usługi w sposób kompletny. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne 
dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez 
Oferenta, Przedstawiciela prawnego lub Przedstawicieli prawnych Oferenta, 

3. Dokumenty, stanowiące integralną część oferty (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) 
muszą być przedstawione w formie oryginału lub jego scanu (formularz ofertowy), wszystkie inne 
dokumenty składane przez Oferenta w ofercie mogą być złożone  w  postaci kserokopii 
poświadczonej przez Oferenta „za zgodność z  oryginałem” (pieczątka imienna, podpis i data 
poświadczenia). 

4. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonywane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego 
zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego. 

5. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący ich trwałość, strony oferty wraz  
z załącznikami muszą być ponumerowane oraz winny być zaparafowane. 



TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu. 
2. Ofertę należy złożyć pocztą, elektronicznie lub osobiście  do dnia 29 lipca do godziny 13:00 
3. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data  i godzina ich dostarczenia 

pod adres wskazany przez Zamawiającego. 
4. Ofertę należy złożyć na adres:  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – 

Świętokrzyskie, 28-300 Jędrzejów ul. Armii Krajowej 11 lub na e-mail: 
swietokrzyskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl  

5. Zamawiający może przedłużyć  termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania 
ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przesłano 
niniejsze zaproszenie. 

6. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 
7. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu ich składania w dniu 29 lipca  o godzinie 13:00 

OCENA OFERT 

1. Zapraszający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Oferty oceniane będą na podstawie ceny podanej przez Oferenta na formularzu ofertowym, 
stanowiącym Załącznik nr 4, a punkty za kryterium ceny zostaną przyznane i obliczone według 
następującego wzoru: 

A – Cena oferty: A = (Am:Ac) x 100 pkt, 

Gdzie: 

A – liczba punktów za kryterium cena 

Am – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN) 

Ac – cena oferty ocenianej (w PLN) 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt 

2. Zapraszający dokona wyboru oferty tego z Oferentów, którego oferta uzyska w wyniku 
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się 
w oparciu o wzór podany w punkcie 1. 

3. W toku badania i oceny ofert, Zapraszający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Na wybór oferty przez Zapraszającego Oferentom nie przysługują odwołania. 
5. Zapraszający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny. 
6. Powodem odrzucenia oferty będzie podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet 

przeznaczony na realizację zadania związanego z zakupem pomiaru czasu do 
narciarstwa alpejskiego.   

7. O wyborze oferty Zapraszający poinformuje Oferentów pisemnie pocztą lub e mailem. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ POSTNOWIENIA UMOWY. 

1. Zapraszający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Zapraszający podpisze umowę z wybranym Oferentem na warunkach określonych  

w projekcie umowy – Załącznik nr 4. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz Ofertowy. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy Oferentem a Zapraszającym, 
4. Projekt Umowy. 


