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Numer referencyjny sprawy 2720/KOSiR/ZOF/17/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:
na „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOBIERZYCACH

FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.”

Zadanie 1: zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego
sprzętu sportowego celem doposażenia sekcji piłki nożnej oraz sekcji koszykówki;
Zadanie 2: zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego
sprzętu sportowego celem doposażenia sekcji karate, boks,crossfit oraz sekcji piłki ręcznej;
Zadanie 3: zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego
sprzętu sportowego celem doposażenia sekcji: yogi.

Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie
udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO prowadzonych przez
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z
dnia 1 czerwca 2017r. (ze zmianami do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nr. KA
04/KOSiR/2018 z dnia 21.05.2018 r.)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający pod nazwą „składanie ofert częściowych” rozumie możliwość złożenia oferty na Zadanie
nr. 1 lub na Zadanie nr. 2 lub na Zadanie nr. 3
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wszystkie Zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1) ZAMAWIAJĄCY: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul. Dębowa 20, 55-

040 Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.
2) Postępowanie w celu wyłonienia Dostawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w

niniejszym Zaproszeniu. Integralną część niniejszego Zaproszenia stanowi Formularz Oferty,
Oświadczenie Wykonawcy, Umowa, Wzór Karty Gwarancyjnej.

3) Ceny zaproponowane przez Dostawców w Formularzu Oferty pozostają niezmienne przez
okres trwania umowy.

4) Osobą do kontaktu jest Tomasz Legodziński tel. 726-999-730, e-mail: sekcje.kosir@sport-
kobierzyce.pl

5) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby
podawania przyczyn.

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postępowania porozumiewają się drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone

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

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na:
zakupie wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach fabrycznie
nowego sprzętu sportowego z podziałem na zadania.

mailto:sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl
mailto:sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl
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Wykaz sprzętu
ZADANIE NUMER 1

zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu
sportowego celem doposażenia sekcji piłki nożnej oraz sekcji koszykówki

ZAMÓWIENIE 1
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO
SEKCJA KOSIR KOSZYKÓWKA

Uwaga : Na wszystk ich s tro jach W ykonawca będzie wykonywa ł nadruk i : logo KOS iR , herb Gm iny Kob ierzyce
oraz numery na koszu lkach w w ie lkośc i p roporc jona lne j do przeznaczonego na ten ce l m ie jsca (n ie w iększe n iż
18x12cm .). Nadruki pow inny być w liczone w cenę zam aw ianego sprzę tu

ZAMÓWIENIE 2
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA BIELANY WROCŁAWSKIE – TRAMPKARZ

L. p Nazwa
sprzętu

sportowego

Bardzo
dokładny opis
zamawianego

sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Piłka do
koszykówki

Profesjonalne
piłki do gry w
meczach oraz
turniejach
koszykarskich

Spalding
Molten

Spalding
TF1000

Molten GG7x

2 7

2 Stroje do gry
w
koszykówkę

Koszykarskie
stroje do gry w
koszykówkę

Spalding
Adidas

Uniwersalny 15
kompletów

6 kompletów M
6 kompletów L
3 komplety XL

L. p Nazwa sprzętu sportowego Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1

Bramka piłkarska
Solidna stalowa
bramka dociążona
wzmocnioną
rama tylną.
- Świetnie
sprawdza się w
profesjonalnym i
amatorskim
treningu.
- Doskonała do
małych gierek.
120X80

YAKIMASPORT

SPORTPOLAND

GIZA 4 120X80
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ZAMÓWIENIE 3
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA BIELANY WROCŁAWSKIE – MŁODZIK

Uwaga : Na wszystk ich s tro jach W ykonawca będzie wykonywa ł nadruk i : logo KOS iR , herb Gm iny Kob ierzyce
oraz numery na koszu lkach w w ie lkośc i p roporc jona lne j do przeznaczonego na ten ce l m ie jsca (n ie w iększe n iż
18x12cm .). Nadruki pow inny być w liczone w cenę zam aw ianego sprzę tu

ZAMÓWIENIE 4
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA BIELANY WROCŁAWSKIE - SKRZAT, ŻAK

L. p Nazwa
sprzętu

sportowego

Bardzo dokładny
opis zamawianego

sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Komplet
piłkarski
meczowy

Koszulka w kolorze
zielonym z
wytrzymałego
poliestru ,luźny
krój. Spodenki
piłkarskie z
elastyczną talią i
sznurkiem ,który
dopasowuje się do
sylwetki, zielone.

Adidas

NIKE

Monte
Carlo

ENTRADA 22

PARK 20 set 463

18
SZTUK

162-164-3sztuki
152-3 sztuki,
158-5 sztuk,
146 -2 sztuki,
168 - 5 sztuk

2 Getry
piłkarskie

Niebieskie
poliester

adidas 18 par Rozmiar
36-38 - 9 par
39 42 - 9 par

3 Piłka
nożna

Materiał
syntetyczny

Adidas

Nike

Macron

dowolny 15 szt. 4

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis zamawianego

sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Piłka nożna Na sztuczną
trawę, szyte
panele

Select

Adidas

X-TURF2019

FLASH TURF

20 szt. 4

2 Piłka siatkowa Molten

Mikasa

V4M1900

450W

10 szt. 4

3 Znacznik
piłkarski

Elastyczne,
rozciągliwe,
niebieskie i białe

Yakimasport

Adidas

Niebieskie,
Białe

2x10 szt.

Łącznie 20
szt.

Dziecięce
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ZAMÓWIENIE 5
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA JASZOWICE ORLIK, MŁODZIK

Uwaga : Na wszystk ich dresach W ykonawca będzie wykonywa ł nadruk i : logo KOS iR , herb Gm iny Kob ie rzyce w
w ie lkośc i p roporc jona lne j do przeznaczonego na ten cel m ie jsca (n ie w iększe n iż 18x12cm .). Nadruki pow inny
być w liczone w cenę zam aw ianego sprzę tu

ZAMÓWIENIE 6
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA KOBIERZYCE SKRZAT/ ŻAK

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny opis
zamawianego sprzętu

Nazwa
producen

ta

Model Ilość Rozmiar

1

Dres
komplet

Bluza + Spodnie
Najlepiej kolor czarny
lub granatowy (może
być czerwona bluza
czarne spodnie)

Adidas
Nike

Tiro 21

Dry Park 20
20

kompletów

134 cm x1szt
140 cmx3szt
146 cmx6szt
152 cmx1szt
158 cmx2szt
164 cmx4szt
170 cmx3szt

2

Dres
komplet

Bluza + Spodnie
Najlepiej kolor czarny
lub granatowy (może
być czerwona bluza
czarne spodnie)

Adidas
Nike

Tiro 21

Dry Park 20 1 szt. L (185 cm)

L. p Nazwa
sprzętu

sportowego

Bardzo dokładny opis
zamawianego sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Plandeka
treningowa
na bramkę
3x2m

Plandeka treningowa na
bramkę P2I 3x2 m jest
produktem najwyższej
klasy renomowanej firmy
Pure2Improve.. Produkt
posiada cztery otwory o
owalnym kształcie w
każdym z narożników
bramki. Plandeka
treningowa na bramkę P2I
3x2 m przeznaczona jest
na bramkę o wymiarach
3x2 m, sama plandeka
mierzy natomiast 275 cm
długości oraz 185 cm
wysokości. Produkt jest
wykonany z materiału PE
charakteryzującego się
dużą trwałością i
wytrzymałością.

Pure2
Improve

Yakima

3x2 m 1 szt.
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ZAMÓWIENIE 7
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA KOBIERZYCE ORLIK

2 Plandeka
treningowa
na bramkę
5x2m

Plandeka treningowa na
bramkę P2I 5x2 m pozwala
na zwiększenie
efektywności treningów.
Plandeka na bramkę
przeznaczona jest do
treningu celności strzałów
na bramkę. Posiada cztery
okrągłe otwory w
narożnikach bramki.

Pure2
Improve

Yakima

5x2 m 1 szt.

3 Znaczniki
piłkarskie

Luźna koszulka na
ramkach wykonana z
siateczki poliestrowej nie
ogranicza ruchów i
zapewnia oddychalność
materiału. Znacznik
umożliwia łatwe
odróżnienie zawodników
na boisku podczas
treningu różnego typu
sportów drużynowych.

Maxwel

Jako

Umbro

4 różne kolory
(np. czerwony,
zielony, żółty,
niebieski)

20
szt.
(4 x 5
szt.)

S
(dziecięcy
wiek 6-10
lat)

4 Piłka nożna Piłka nożna meczowa,
szyta ręcznie

Select

Nike

Flash Turf

Academy Pro
Team 4 Nike

2 szt. 4

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Torba na
sprzęt
sportowy.

Adidas Tiro

Nike
Academy

Adidas

Nike

Tiro

Academy

1 szt.

2 Piłki Adidas tiro
Match

Nike Academy
Pro

Adidas

Nike

Tiro Match

Academy

16 szt. 4

3 Znaczniki JHK

Monte Carlo

JHK

Monte Carlo

JHK (dwa kolory

Monte Carlo

2x10 szt.
Łącznie 20 szt.

120-130
(10 szt)
130-140
(10 szt)

4 Talerzyki Jakyma

Powerman

Jakyma

Powerman

Jakyma

Powerman

40 szt.
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ZAMÓWIENIE 8
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR PIŁKA NOŻNA KOBIERZYCE – MŁODZIK/TRAMPKARZ

ZADANIE NUMER 2
zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu

sportowego cele doposażenia sekcji karate,boks, crossfit oraz sekcji piłki ręcznej.

ZAMÓWIENIE 1
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR KARATE/CROSSFIT KOBIERZYCE

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo
dokładny opis
zamawianego

sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Piłki
Treningowe

PIŁKA NEW
BALANCE
GEODESA
MATCH
ROZMIAR 5

PIŁKA SELECT
BRILLANT
TRAINING DB
FIFA V22
ROZMIAR 5

NEW
BALANCE

SELECT

PIŁKA NEW BALANCE
GEODESA MATCH
ROZMIAR 5

PIŁKA SELECT BRILLANT
TRAINING DB FIFA V22
ROZMIAR 5

20 szt. 5

2 Zestaw
pachołków i
tyczek

ZESTAW
SELECT 6
TYCZEK, 12
PACHOŁKÓW

SELECT
JAKO

ZESTAWUMULTI-TRENER 1
zestaw

160 cm
wysokość
tyczki

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa producenta Model Ilość Rozmiar

1 TAŚMATRX Taśma do ćwiczeń
wielofunkcyjnych

Sport-shop

Bushido-shop

TX09 HMS 2 szt.

2 PIŁKA
SLAMBALL

piłka do treningu
siłowo-
wytrzymałościowe
go oraz ćwiczeń
siły eksplozywne

Bushido-shop

TRAINING
SHOWROOM

5 kg

7 kg lub 10 kg

1 szt.

1szt.
Łącznie 2
szt.
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ZAMÓWIENIE 2
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR KARATE BIELANY WROCŁAWSKIE

3 POWER
WHELL

Duży Wałek
Treningowy do
Ćwiczeń jako koło
treningowe z
uchwytem na nogi

Bushido-shop

Sport – shop

WA05

WA06 HMS

1szt.

4 Koło
gimnastyczne

Dwa kola
gimnastyczne na
taśmach

Fitness-shop

Bushido - shop

TX05 HMS

DBD-WRN-1

1 szt.

5 Piłka lekarska z
uchwytem

Piłka profilowana
z dwoma
uchwytami po
bokach

inSPORTline

GymBeam

Grab Me 5 kg

GymBeam 5kg

1 szt. 5 kg

6 POWERBAG Worek do ćwiczeń
z wypełnieniem

Sport – shop

Marbo-sport

15kg Allright,

Power Bag 15
kg – HMS

Power Bag 20
kg - HMS

1 szt. 15 kg

1szt. 20 kg

Łącznie 2
szt.

15 kg

20 kg

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny opis
zamawianego sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Skakanki Skakanka z rączkami
piankowymi

Spokey

Yakimasport

8 szt.

2 Piłka Slam Ball
10 kg

Niezwykle wytrzymała i
wygodna konstrukcja piłki
stworzona tak, aby móc nią
uderzać o podłogę,
gwarantuje skuteczny trening
poprawiający siłę ogólną, siłę
eksplozywną i wytrzymałość
całego ciała. Dynamiczne
ćwiczenia z piłką która po
uderzeniu o podłogę nie
odbija się, zostając w
miejscu, są powszechnie
stosowane w treningu
CrossFit oraz w treningach
sportowców, dla których
ważnym parametrem jest
szybkość ruchów. Duża
eksploatacja piłek w tego
typu treningu wymaga od
nich ponadprzeciętnej
trwałości.

Tiguar

HMS

10kg 1 szt.
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3 Powerbag
worek do
ćwiczeń

Powerbagi mogą stanowić
zamiennik dla hantli, sztang
czy kettelballs będąc
ciekawym rozwiązaniem w
treningu wytrzymałościowo –
siłowym.

Tiguar

HMS

Powerbag
Worek do
Ćwiczeń 10

kg

1 szt.

4 Zestaw Gum Gumy o różnej siły oporu.
Służą do wykonywania
ćwiczeń
ogólnorozwojowych i
rehabilitacyjnych, stanowi
też idealny dodatek do
treningu aerobowego.
Regularne korzystanie z
gum poprawia kondycję,
zwiększa elastyczność
stawów oraz pomaga
spalić zbędą tkankę
tłuszczową. Niewielkie
rozmiary w połączeniu z
ich uniwersalnością,
sprawiają, że jest to
idealny przyrząd do
użytku domowego.

HMS

Tiguar

2
zestawy

5 Kettlebel 10 kg Kettlebell wykonany z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

6 Kettlebel 12 kg Kettlebell wykonanyy z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

7 Kettlebel 14 kg Kettlebell wykonany z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

8 Kettlebel 16 kg Kettlebell wykonany z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

9 Siatka
koordynacyjna

Siatka koordynacyjna
umożliwia wykonywanie
wielu ćwiczeń
poprawiających szybkość,
gibkość, refleks, zwinność,
moc i koordynację
ruchową. Dowolne
konfiguracje gwarantują
bogaty wachlarz
możliwości.

HMS

Thorn

2 szt.
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ZAMÓWIENIE 3
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSiR PIŁKA RĘCZNA „MŁODZICZKI”

10 Płotek
regulowany
15-35 cm

Regulowany płotek
treningowy jest
wielofunkcyjnym
akcesorium. Regulowana
wysokość na poziomie: 15
cm, 23 cm, 29 cm oraz 36
cm pozwala na pełną
modyfikację poziomu
trudności dopasowaną do
stopnia zaawansowania,
wieku i wzrostu osób
ćwiczących.

LEGEND

POLSPORT

15-35 cm 5 szt.

11 Lina
treningowa 12
m

Lina treningowa świetnie
sprawdzi się podczas
ćwiczeń rekreacyjnych,
zajęć typu CrossFit albo
do zorganizowania
zawodów w przeciąganie
liny. W trakcie ćwiczeń
angażujesz do pracy różne
części ciała, możesz
mocniej aktywować
mięśnie górne lub dolne,
pleców oraz brzucha, a
także możesz poprawiać
ogólną kondycję.

7SPORTS

Thorn

12 m 1 szt.

12 Hogo HOGO dwustronny
ochraniacz tułowia. Hogo
jest dwustronne, z jednej
strony kolor ochraniacza
jest czerwony, z drugiej
strony kolor jest niebieski.
Chroni ciało zawodnika
przed kopnięciami i
uderzeniami pięścią.
Hogo powinno posiadać
dodatkową ochronę na
obojczyki i barki. Wiązane
z tyłu w celu dopasowani
do zawodnika

WACOKU

BUSHI

Rozmiar 2 4 szt.

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny opis
zamawianego sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Skrzynia
plyometryczna

Skrzynie wykonane z
wysokiej jakości sklejki o
grubości aż 15
mm, wysokiej klasie i
gęstości (odpowiadającej
za wytrzymałość).
Dodatkowo posiadają
one zaokrąglone ranty,
co jest niezwykle istotne
w przypadku nieudanych
skoków. Posiadają

Strong Nature

MebloStyl

2 szt. 50x60x70
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ZAMÓWIENIE 4
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR BOKS

ZADANIE NUMER 3
zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu

sportowego cele doposażenia sekcji : yogi.
ZAMÓWIENIE 1

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO
SEKCJA KOSIR YOGA

także wyfrezowane,
gładkie uchwyty, co
pozwala na wygodne
przenoszenie skrzyni i
łatwy transport.

Poszczególne elementy
skrzyni składa się w
systemie puzzlowym i
skręcone - dzięki temu
skrzynia w najbardziej
narażonych na
uszkodzenia miejscach
jest jeszcze bardziej
wytrzymała

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Piłka lekarska Piłka wykonana
z wysokiej
jakości skóry
naturalnej.

Ewolution

Masterts

2 szt. 3 kg

2 Piłka lekarska Piłka wykonana
z wysokiej
jakości skóry
naturalnej.

Ewolution

Masterts

2 szt. 5 kg

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1 Koc do jogi 30% wełny
wymiary
160x200cm

Koce do
Jogi

Pled

Koc do jogi 30% wełny 10 szt. 160x200
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ZAMÓWIENIE 2
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR YOGA
L. p Nazwa sprzętu

sportowego
Bardzo dokładny
opis zamawianego

sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar

1
Palo Santo
Kadzidło

Kadzidło Palo
Santo – drewno
palisandrowe
tzw. Święte
Drzewo Indian

Import Drewienka 5 pęczków 50g/pęcz
ek

2
Kadzidełka
Biała Szałwia
White Sage
HEM

Kadzidełka Biała
Szałwia White
Sage

HEM
import

Pałeczki 1 paczka
120
szt.

3
Kadzidełka
Sandał Stożki
z
przepływem
zwrotnym do
Fontanny
Hem

Kadzidełka
Sandał Stożki z
przepływem
zwrotnym ( back
flow) do
Fontanny Hem

HEM
import

Z przepływem,
zwrotnym

40 szt.

4 Biała Szałwia
Kadzidło
Naturalne
Salvia Apiana

Kadzidło
Naturalne Salvia
Apiana Liście

Import Liście 50 g – 100g

5 Dzwonki
Koshi

dzwonki Koshi
( dzwonki
relaksacyjne) – 1
Dzwonek Koshi -
Aqua-, 1
Dzwonek Koshi -
Ignis, 1
Dzwoneks Koshi -
Aria

Import Koshi Aqua
Koshi Ignis
Koshi Aria

Łącznie 3
szt.

6 Pokrowiec
na komplet 4
dzwonków
Koshi

Pokrowiec z
weluru na
komplet 4
dzwonków Koshi

PraPełnia
Crafts

1 szt.

7 Podstawka
ceramiczna
do
drewienek
Palo Santo

Ręcznie robiona
ceramiczna
podstawka do
bezpiecznego
palenia drewienek
Palo Santo.

Import
lub
pracownia
ceramiczna
Myśl
Ceramika

1 szt.
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2) Dostawa sprzętu sportowego będzie realizowana jednorazowo w czasie pracy Kobierzyckiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
16:00 w terminie uzgodnionym z koordynatorem.
Dostawa będzie realizowana do KOSiR na koszt, ryzyko i staraniem Dostawcy.

3) Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnego sprzętu sportowego, fabrycznie nowego,
nieużywanego i nie dopuszcza dostaw sprzętu sportowego regenerowanego.

Wykonawca udziela na zakupiony sprzęt sportowy 12 miesięcznej gwarancji natomiast na nadruki 36
miesięcznej gwarancji.

4) Dostawca nie może powierzyć wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcą.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt sportowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
5. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena oferty brutto za sprzęt sportowy : Zadanie nr. 1, Zadanie nr. 2, Zadanie nr. 3 = 100 %
5.1 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Dostawców ceny jednostkowe podane w Formularzu
Ofertowym obejmowały wszystkie składniki niezbędne do wykonania dostaw sprzętu sportowego
łącznie z nadrukami.
5.2 Cenę oferty brutto należy ustalić jako sumę iloczynów poszczególnych asortymentów sprzętu
sportowego i ich zaoferowanych cen jednostkowych brutto.
5.3 W celu właściwego skalkulowania ceny zaleca się Dostawcy zapoznanie się z opisem przedmiotu
Zamówienia oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny
wartości Zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Dostawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
5.4 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w złotych polskich.
W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (gdy zastosowano tylko kryterium „cena = 100%”),
Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie
przez niego określonym.

6. SKŁADANIE OFERT:
1) Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną w postaci jednego e-maila na adres: sekcje.kosir@sport-
kobierzyce.pl W tytule e maila należy umieścić napis „Oferta cenowa- zakup sprzętu sportowego”.
Składanie ofert do dnia 20.06.2022 r do godziny 10:00
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Dostawcy.

7.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Dostawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do
tego celu wskazane w Formularzu Oferty.
1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Ofertowym niniejszego postępowania w
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formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Dostawcy,
upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Dostawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym
pełnomocnictwem a następnie przesłana w formie scanu.
4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w
jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to
zmienić treść oferty.
5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
6) Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia lub na poszczególne zadania należy
przedstawić w Formularzu Oferty.
7) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być podana w
złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
9) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*):
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt. 8.1.
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
a: prowadzą działalność gospodarczą;
b: nie zalegają z opłacaniem podatków;
8.2 Wymagane dokumenty:

Dostawca powinien złożyć skany następujących dokumentów jako załączniki:
a) Oferta Wykonawcy;
b) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłaceniu podatków;
c) Zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotację na ostatniej

stronie „akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej;
d) Zaparafowaną kartę gwarancyjną.

W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może
wezwać Dostawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O
naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Dostawcę. Zamawiający
nie musi uzyskać zgody Dostawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
8.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie
odrzuceniem oferty Dostawcy z udziału w postępowaniu.
9. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za cały

dostarczony sprzęt sportowy wraz z nadrukami,
2) Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielnej płatności (split

payment), o której mowa w art.108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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3) podstawą zapłaty faktury będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy przygotowany przez
Dostawcę.

4) zapłata na wskazane konto Dostawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

5) Płatnikiem faktur będzie Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: Kobierzyce ul. Dębowa
20.
10.INNE POSTANOWIENIA:
1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
2) Zamawiający podpisze umowę oraz kartę gwarancyjną z Dostawcą, który przedłoży ofertę

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
3) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzielenia
zamówienia.

4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej.
6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie.
7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w

Zaproszeniu

Kobierzyce dnia 09.06.2022 r
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