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 Rzeszów, 14.05.2019 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 

I. WPROWADZENIE 
 

Stowarzyszenie Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski zaprasza do składania ofert na dostawę: 
modułowy pomost pływający, w ramach projektu pt. „Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej 
Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
lokalna społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w ROZPORZĄDZENIU 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej. 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 
 

Dane teleadresowe: 
Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski  
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2 
NIP: 8132901508 
REGON: 001084418 
Tel. 17-853 31 33,  
e-mail: rozzbiuro@wp.pl 
http://rozz.org.pl 
 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
 

IV. NAZWA ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa modułowego pomostu pływającego   
 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Kod CPV: 34931200-4 Pomosty umożliwiające pasażerom wejście na statek 
 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa modułowego pomostu pływającego   

Parametry :  

 20 elementów składowych (jeden element 3 m2)  

 Osprzęt montażowy: szpilki, kotwy na łańcuchach  umożliwiające montaż pomostu i 

zakotwiczenie go  

 Wymiary segmentu: (122,5x 245 x 50 cm). 

  

mailto:rozzbiuro@wp.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomosty-umozliwiajace-pasazerom-wejscie-na-statek-3679
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1. Miejsce dostawy: Polańczyk – Wyspa Energetyka  
2. Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej wszystkie elementy zamówienia  

 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawców następujących kryteriów: 

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 
a) otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości; 
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
2. Między Zamawiającym a Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy  

z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 
d) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
e) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
f) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
g) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Posiadanie wiedzy, doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usługi.  
 
VII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

 
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 
2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego 

świadczenia usługi (zawarte w formularzu oferty) 
4. Aktualny  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy). 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY. 
 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
b) została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków 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, lub 

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
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X. KRYTERIA OCENY OFERT I PRZYZNAWANA PUNKTACJA 

 
Ocena prowadzona będzie w oparciu o następujące kryterium: 

 
a) Cena oferty (C) –100%  

 
Wykonawca określa cenę  realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku 
VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:  
 
          najniższa cena ofertowa 
C = ------------------------------------------- x 100 pkt. 
             cena oferty badanej 
 
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji  zamówienia  
tj. koszt materiałów, koszt dojazdu do Zamawiającego i inne. 
 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100. 
 
 
 

XI. PLANOWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 01.06.2019 r do dnia 16.08.2019 r. 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Przedstawione oferty odpowiadają na szczegółowy przedmiot zamówienia określony w pkt V 
niniejszego zapytania.  
2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana 
przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
4. Wszystkie strony oferty i dokumentów  składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane. 
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostanie odrzucona. 
6. Oferta ma obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z złożeniem Oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.  
 

XIII.  INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona na stronie Zamawiającego: www.rozz .org.pl  
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą e-mailową do podmiotów biorących 
udział w postępowaniu. 
 
 

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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