
  

                                                                                                                                                 
 

Krokowa, 20.10.2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację zakupu 4 sztuk rowerków wodnych, mających na 

celu poprawę oferty rekreacyjno-kulturalnej w miejscowościach leżących nad jeziorem Żarnowieckim w Gminie 

Krokowa.  

W związku z powyższym Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zwraca się z zapytaniem 

ofertowym „ Zakup i dostawa rowerków wodnych” zgodnie z poniższym zestawieniem:  

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje rowerek wodny o następujących parametrach  

Długość  min. 3.90 m 

Szerokość min. 1.90 m 

Waga rowerka  max 160 kg 

Możliwe obciążenie max. 400 kg 

Załoga( ilość Osób ) 4-5 os. 

Wygląd Preferujemy rowerki wodne  
imitujące kształty np. 
samochodu, łabędzia, delfina 
itp.  

 

2. Zamawiający: 

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 

Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa   

e-mail: k.obszynski@kck.krokowa.pl,   

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 sztuk rowerków wodnych wraz z dostawą  

3.2 Wyposażenie powinno być nowe i objęte gwarancją producenta, której okres obowiązywania należy 
podać w ofercie. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Do 31.03.2020 r. po wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym 
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5.   Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna być: 

- sporządzona przez osobę do tego upoważnioną, 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę 
- do oferty należy dołączyć projekt przedstawiający wizualizację rowerka wodnego  

6.  Opis sposobu obliczania ceny 

 Cenę należy podać dla każdego przedmiotu zamówienia netto/brutto zgodnie z załącznikiem. 

7.   Kryteria oceny ofert: 

- Cena   -  60% 

- Termin realizacji – 40% 

 

8.   Miejsce i termin składania ofert: 

- Ofertę należy dostarczyć do dnia 31.10.2020 r.(do godz. 14:00) r. na adres: Krokowskie Centrum Kultury 

w Krokowej, Krokowa ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres 
j.markowska@kck.krokowa.pl  

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

9.   Zamiana zapytania ofertowego: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
 
 

                                                                                                     
 
 

…………………… (Miejscowość, data) 

…………………………………..  

………………………………….. 

…………………………………. 

(Dane teleadresowe oferenta) 

 

       Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej  

       ul. Żarnowiecka 29  

       84-110 Krokowa  

 

 

Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

Nazwa produktu Wartość netto Wartość brutto 

Rowerki wodne– 4 szt.   

Dostawa    

   

   

RAZEM     

 

Łączna kwota netto ………………. 

Łączna kwota brutto …………………. 

Wartość podatku VAT (jeśli dotyczy) ………………. 

Termin realizacji zamówienia …………………………… 

 
1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego w 

zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 
całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania. 



  

                                                                                                                                                 
 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w 
przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie 
wszystkich kosztów. 

5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą nie zachodzą powiązania 
kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
7. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 

…..................................................................... 

        /Podpis/pieczątki osób upoważnionych/ 
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