
            

 

Słupsk  16.09.2021 r. 

                                                                                                                             

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego zwany w dalszej części 

zaproszenia do złożenia oferty cenowej „Zamawiającym” 
 

z siedzibą w Słupsku przy ul. 3-go Maja 65/A, 76-200 Słupsk, działając na podstawie: art. 3 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) jako podmiot 

nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach 

„Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020” w związku z podpisaną umową  

o dofinasowanie NR 00034-6521.3.1-OR1100027/21 z 01.09.2021 roku zawartej pomiędzy Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Zarządem Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Słupsku pn.: „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zarybieniowego w 

Damnicy” 

 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty  cenowej na wykonanie kompletu zbiorników retencyjnych na Ośrodek Zarybieniowy 

w Damnicy ul. Osiedle Rybackie w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka 

Zarybieniowego w Damnicy” 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: dostawa 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Parametry wymagane 

Lp. Parametry minimalne wymagane przez 

Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

 

1. 

Komplet zbiorników retencyjnych: 

- zbiornik o wymiarach 4m x 1,85m x 1,25m – 

dodatkowo wspawane 3 lub 4 króćce pod rury o 

średnicach fi 110 mm lub fi 160 mm 

- zbiornik o wymiarach 2m x 1,15m x 1m – 

dodatkowo wspawany króciec na rurę o średnicy fi 

160 mm 

- zbiorniki wykonane z aluminium 

- grubości ścian zbiorników dostosowane do ich 

pojemności i naporu wody  

- minimalna gwarancja 12 m-cy 
 

Komplet zbiorników 

retencyjnych: 

 

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia 

    do dnia  31.12.2022 r.  

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców (informacja o wykluczeniu 

możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo) . 
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Podmiot składający ofertę cenową w przedmiotowym postępowaniu zwany w dalszej części zaproszenia 

do złożenia oferty cenowej „Dostawcą” nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo  

z „Zamawiającym”.  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy „Zamawiającym” 

lub osobami upoważnionymi przez „Zamawiającego” do zaciągania zobowiązań w imieniu 

„Zamawiającego” lub osobami wykonującymi w imieniu „Zamawiającego” czynności związane  

z postępowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru „Dostawcy” a „Dostawcą”, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Z treści oświadczenia załączonego do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 

spełnia. W przeciwnym razie w przypadku bezskutecznego wezwania do jego uzupełnienia zamawiający 

wykluczy wykonawcę z postępowania.  

Oświadczenie stanowi załącznik nr 4  

 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

    Najniższa cena oferty – 100% 

6. Do oferty należy dołączyć:  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymogów. 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem dostawy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym m.in.: podatek 

VAT, koszty zakładowe, dostawy do miejsca zmówienia itp.  

     

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

8.1.  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

8.2.  na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Dostawcy” oraz napis: 

„Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy” nie otwierać przed 

01.10.2021 r. do godz. 11:15” 

8.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić 

cyfrowo i słownie. 

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty  cenowej:  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01 października 2021 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie,  

w siedzibie „Zamawiającego”, tj. w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. 

3-go Maja 65/A 76-200 Słupsk, sekretariat. 

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona „Dostawcy” bez otwierania. „Dostawca” 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu 

wyznaczonym na jej składanie. 

 

10. Miejsce i termin otwarcia oferty:  
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Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01 października 2021 r., godz. 11:15 w siedzibie 

„Zamawiającego w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. 3-go Maja 65/A 

76-200 Słupsk – sala posiedzeń Zarządu 

 

11. Okres związania ofertą – 14 dni 

 

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Dostawcą w imieniu Zamawiającego: 

       Renata Sobka 

 

13. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Zawarcie umowy nastąpi z „Dostawcą”, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po   

zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

14. Inne informacje 

15.1. Zamawiający nie przewiduje: 

a)   rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,  

b)   zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania szczególności gdy:     

1) w przypadku braku złożenia przynajmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

2) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania 

postępowania.  

 
16. Załączniki: 

1. formularz ofertowy– zał. nr 1, 

2. formularz techniczny – zał. nr 2 

3. wzór  umowy – zał. nr 3, 

4. oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4 

5. klauzura informacyjna RODO – zał. nr 5, 
 

 

 

 

 

   Sporządził: 
                                                                        

                                                                                             16.09.2021 r. ............................................ 

data i podpis zatwierdzającego 

 

 

 

 

 


