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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021 z dnia 27.04.2021 

Przedmiotem zamówienia jest  

na dostawę gry typu „cymbergaj”  
Wygląd zamawianego zestawu zostały przedstawione na zdjęciu poglądowym – zał. nr 2 do 

zapytania. Dla ułatwienia posłużono się zdjęciem poglądowym jednego z wykonawców 

urządzeń, zamawiający dopuszcza jednak urządzenia dowolnych producentów pod warunkiem, 

że będą one zawierały wszystkie przedstawione elementy. Podane wymiary urządzeń, są 

wymiarami minimalnymi. Nie przewiduje się odstępstw dotyczących użytych materiałów. 

 

 

Rozdz. 

I. 

                            Zamawiający  

 

 

Agroturystyka Klimat Południa Barbara Kułaga  

Ul. Stefana Żeromskiego 28, 26-010 Bodzentyn 

NIP 6572427688 

kulaga.b1@gmail.com 

www.klimatpoludnia.pl 

  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie rozeznania rynku określonego w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 21 grudnia 2020 r. z późniejszymi 

zmianami). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.09.2019 

roku Prawo zamówień publicznych  

 

Rozdz. 

II. 

                    Przedmiot zamówienia  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa gry typu „cymbergaj”. Przedmiot zamówienia jest 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu  „Wzrost konkurencyjności firmy 

poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług”. 

 Wyposażenie i dane techniczne: 

wrzutnik elektroniczny monet 

perforowane pole gry wykonane z poliwęglanu 

efektowne podświetlenie pola gry i nóg 

elektroniczny wyświetlacz wyników dla obu graczy 

podświetlona przegroda pleksi rozdzielająca pole gry 

wentylator 260 W 

zasilanie 230 V/50Hz 

pobór mocy: 60 W w trybie DEMO, 130 W w trybie gry 

akcesoria: 4 odbijaki, 6 krążków 
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Wymiary: 

 

 Min. 163 cm X min. 107 cm, wysokość min. 67 cm  

 

 

 

Rozdz. 

III. 

Termin wykonania zamówienia i okres rękojmi oraz gwarancji 

jakości  

 

1. Termin wykonania dostawy zgodnie ze złożoną ofertą, określony w dniach od dnia 

podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.07.2021 r. 

Skrócony okres dostawy stanowi kryterium oceny ofert.  

 

2. Wymagane terminy: rękojmi wynosi 36 miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy 

na dostarczone i zamontowane urządzenie. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i biegną równocześnie. 

 

 

Rozdz. 

IV. 
Kryterium oceny ofert 

 

1. KRYTERIUM OCENY OFERT  

1. Zamawiający wybierze najlepszą ofertę w oparciu o podane niżej kryteria wyboru:  

 

a. cena netto w PLN: waga 70% = 70 pkt 

b. termin dostawy gry typu „cymbergaj” w dniach roboczych licząc od dnia 

podpisania umowy: waga 30% = 30 pkt 

 

Maksymalnie 100 pkt. 

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w 

oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami: 

 

a. Cena netto w PLN - waga: 70 % (70 pkt) 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według 

następującego wzoru: 

 

                               najniższa cena netto przedstawiona w ofertach 

Liczba punktów= ---------------------------------------------------------------- x 70 pkt 

                                         cena netto oferty badanej 

 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 



    

  

  

Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek 
nowych usług” 

  

      

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają 

zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 

b. Termin dostawy w dniach roboczych licząc od dnia podpisania umowy - waga: 30 

% (30 pkt) 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według 

następującego wzoru: 

 

                             najkrótszy termin wykonania w dniach roboczych w ofertach 

Liczba punktów= -------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt 

                                      termin wykonania oferty badanej 
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę 

zsumowanych punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach.  

W przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający 

przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcami.  

2.W przypadku, gdy oferty niepodlegające odrzuceniu będą zawierały cenę wyższą niż 

kwota, jaką Zamawiający może wydatkować w ramach projektu, Zamawiający przewiduje 

możliwość negocjacji ceny z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu.  

3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę z największą 

liczbą punktów, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

  

Rozdz. 

V. 

Opis sposobu przygotowania ofert  

 

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację Zadania, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w postępowaniu.  

4. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1), poprzez jego 

czytelne wypełnienie w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie. Dopuszcza 

się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy 

poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia  i dokumenty powinny być 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy  lub upoważnionego przez 

nią przedstawiciela. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie 

pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone  na język polski i 

podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 
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osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich  w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania, 

datę udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się 

do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant 

pozostałych.  

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

 

Rozdz. 

VI. 

                              MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT  

 

 

 

1. Zachowując środki ostrożności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii, ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kulaga.b1@gmail.com 

lub pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 06.05.2021 r. do 

godziny 16:00. 

2. W temacie maila należy umieścić zapis: ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2021 z dnia 

27.04.2021 

3. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty 

przyjmuje się datę jej wpływu na skrzynkę e-mail Zamawiającego.  

5. Przewidywany termin rozpatrzenia oferty – 7 dni roboczych od zakończenia 

przyjmowania ofert.  

 

Rozdz. 

VII. 

                           

                                 FINANSOWANIE    

 

 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu  

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług”. 

 

 

Rozdz. 

VIII. 

                                              ROZLICZENIA  
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1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich.   

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikać wyłącznie z rzeczywistego 

wykonania umowy w oparciu o protokół odbioru końcowego.   

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem w terminie do 14 dni, licząc od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionych faktury.  

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół 

odbioru końcowego.   

5. Za dzień zapłaty strony uznają obciążenie konta Zamawiającego poleceniem przelewu.   

6. Zamawiający zastrzega, iż płatność będzie dokonana pod warunkiem posiadania środków 

finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu.  

W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata 

wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy.                               

W przypadku,  o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia                

w zapłacie.  

 

 

 

Rozdz. 

IX. 

                       

OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIANY UMOWY  

                       

 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.   

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

I. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy,  

w formie aneksu do umowy, w następujących przypadkach:  

a. udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych  

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 

b. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

d. wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej  

ze Stron, które nastąpiło po podpisaniu umowy, 
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e. konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 

służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f. braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu montażu  

w określonym umową terminie. 

g. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 

h. zapisów wynikających z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 

i. wydłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu ofertowym, które wpłynęło na 

późniejsze zawarcie niniejszej umowy z Wykonawcą. 

 

II. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

związanych ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących  

przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części  przedmiotu zamówienia,   co 

skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2)zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w 

dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

b) możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w dokumentacji pozwalających na  zaoszczędzenie  kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwości zastosowania  technologii wykonania pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów dostaw i montażu lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

f) konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji  

3)  skrócenie terminu końcowego. 

4)  konieczność dostosowania przedmiotu  zamówienia do zmienionych  regulacji 

prawnych) 

5) Zmiana wynagrodzenia  umownego  w przypadku zmiany  stawek podatku VAT.    
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 

rygorem nieważności.   

  

 

Rozdz. 

X. 

 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W 

SPRAWIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie wykonania umowy 

lub usunięcie wady, przekroczy 14 dni w stosunku do ustalonego terminu.  

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w 

ust.2 lub innych leżących po stronie Wykonawcy, bądź w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę.   

4. Zamawiający może potrącić karę umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

umownego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych.  

 

 

 

Rozdz. 

XI. 

                          DODATKOWE INFORMACJE  

 

 

 

 

1. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.  

2. W dniu  06.05.2021. o godz. 17.00, przedstawiciel Zamawiającego otworzy złożone 

oferty.  

3. Wybór Wykonawcy nastąpi na podstawie dokonanej analizy ofert nie później niż 7  dni 

roboczych po otwarciu ofert. Zamawiający na swojej stronie internetowej umieści 

informację  o wyborze oferty.  

4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. W 

przypadku wprowadzenia istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający 

wydłuży termin składania ofert.  
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6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie umieści 

odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.  

7. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z 

realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody 

wyrządzone umyślnie.  

8. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku 

niniejszego postępowania.   

9. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.  

10. Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w 

niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.  

  

       Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:   
Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Barbara Kułaga, tel. 796-708-506 e-

mail: kulaga.b1@gmail.com  

   

Załączniki do zapytania ofertowego:   
Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

 

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert  

nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.   
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

………………………………….. 

       (miejscowość i data) 

…………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

…………………………………….. 

(telefon) 

 

…………………………………….. 

(fax) 

 

…………………………………….. 

(e-mail) 

 

REGON……………………………. 

 

NIP……………………………….... 

 

 

                   FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Agroturystyka Klimat Południa Barbara Kułaga ul. 

Stefana Żeromskiego 28, 26-010 Bodzentyn NIP 6572427688 w sprawie udzielenia 

zamówienia na  dostawę gry typu „cymbergaj” oferujemy wykonanie dostawy, będących 

przedmiotem zamówienia za cenę brutto: ................................. zł 

(słownie:.................................................................zł) w tym obowiązujący podatek 

VAT...............%, tj........................................zł 

(słownie..................................................................zł), cena netto...........................................zł, 

(słownie..................................................................zł), w tym: 
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Rodzaj robót /dostaw 
Cena 

netto 

Cena 

brutto 

dostawa gry typu „cymbergaj”  

  

 

  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia ……………………, licząc od 

daty podpisania umowy.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

......................................................................  
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2   

 

 

 
 

 

 

 

   


