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Gródek nad Dunajcem, dnia 16.10.2017r.   

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu/strona internetowa 

www.gminagrodek.pl      
 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn.: 

Dostawa wyposażenia Klubu „Senior” w miejscowości Rożnów (Zapora) 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia świetlicy Klubu „Senior” w miejscowości Rożnów 

(Zapora). W ramach zamówienia należy dostarczyć:  

a. Materac gimnastyczny – 4 szt. 
b. Materac 3 częściowy – 2 szt.  
c. Drabinka gimnastyczna – 4 szt.  
d. Rower treningowy – 2 szt. 
e. Kije Nordic walking – 30 szt.  
f. Stół konferencyjny – 10 szt.  

g. Krzesło konferencyjne -  30 szt.  
h. Narożnik – 2 szt.  
i. Stolik - Ława – 2 szt.  
j. Zestaw mebli kuchennych – 1 szt.  

k. Zlewozmywak kuchenny z baterią – 1 szt.  
l. Zestaw stół z 4 krzesłami – 1 szt.  

m. Kuchnia gazowo-elektryczna – 1 szt.  
n. Okap elektryczny  - 1 szt.  
o. Czajnik elektryczny – 1 szt.  
p. Serwis obiadowy – 5 kpl 
q. Szklanki – 5 kpl 
r. Filiżanki – 5 kpl 
s. Zestaw garnków – 2 kpl 
t. Zestaw sztućców – 5 kpl 

u. Zestaw noży – 1 kpl 
v. Zestaw łazienkowy – stojak na papier i szczotkę – 2 kpl 

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zaproszenia. 
1.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zaproszenie do złożenia oferty”. 
1.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

„Zaproszenia…”.  
1.5. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do „Zaproszenia…” Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „Zaproszenie…” oraz zamieści je na stronie internetowej.  

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 37440000-4, 39220000-0, 39000000-2 
 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017r.  
 

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 
4.1. Cena-100%. 

 
5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia 
 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
6.1. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia w oparciu o arkusz 

cenowy w formularzu ofertowych z uwzględnieniem wszystkich wymogów realizacji zamówienia określonych 
niniejszym zapytaniem ofertowym oraz przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 
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6.2. W ofercie wykonawca musi również wskazać nazwę producenta, model oraz okres udzielanej gwarancji 
jakości dla oferowanego produktu. 

6.3. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy 
niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania, konieczność wykonania wszelkich prac towarzyszących mogących pojawić się w trakcie 
realizacji zamówienia. Koszty załadunku i rozładunku we wskazane miejsca dostawy, koszty transportu, 
ubezpieczenia itp. obciążają wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 

6.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 
6.5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 

 
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

7.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2017r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w 
siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik 

podawczy).  
7.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: 

Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia Klubu „Senior” w miejscowości Rożnów 
(Zapora)|. 

7.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy 
bez otwierania. 

7.4. Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty wraz z załącznikami). 

7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej 
składania. 

7.6. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim 
zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas 
otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

7.7. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę 
upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru 
(ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 
a. Edyta Cepiga – referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,  

telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: ecepiga@gminagrodek.pl    

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma 

podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).  
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 

10. Wzór umowy. 
10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

11. Pozostałe informacje: 
11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

11.2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  

b. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na 

każdym etapie bez podania przyczyny.  

11.3. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do 
złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.  
 
 

Z-ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

         /-/ Mieczysław Hajduga  
................................................................... 

W załączeniu:   

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.  
3. Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

     

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem  

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajcem 

 

 

O F E R T A  
 

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa wyposażenia Klubu „Senior” w miejscowości Rożnów (Zapora) 

1. CENA 

Składając ofertę na realizację zamówienia nr IZP.272.1.106.2017  na: Dostawę wyposażenia Klubu „Senior” 

w miejscowości Rożnów (Zapora) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach:  

Lp Nazwa towaru J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto [ zł] 

Wartość towaru 

1 2 2 3 4 5                                                                  

[3x4] 

1 Materac gimnastyczny 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 4  

 -   zł  

2 Materac 3 częściowy 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 2  

 -   zł  

3 Drabinka gimnastyczna 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 4  

 -   zł  

4 Rower treningowy 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 2  

 -   zł  

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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5 Kije Nordic walking 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 30  

 -   zł  

6 Stół konferencyjny 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 10  

 -   zł  

7 Krzesło konferencyjne 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 30  

 -   zł  

8 Narożnik 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 2  

 -   zł  

9 Stolik - Ława 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 2  

 -   zł  

10 Zestaw mebli kuchennych 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 1  

 -   zł  

11 Zlewozmywak kuchenny z baterią 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 1  

 -   zł  

12 Zestaw stół z 4 krzesłami 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 1  

 -   zł  

13 Kuchnia gazowo-elektryczna 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 1  

 -   zł  

14 Okap elektryczny 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 1  

 -   zł  

15 Czajnik elektryczny 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

szt. 1  

 -   zł  

16 Serwis obiadowy 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 5  

 -   zł  
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17 Szklanki 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 5  

 -   zł  

18 Filiżanki 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 5  

 -   zł  

19 Zestaw garnków 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 2  

 -   zł  

20 Zestaw sztućców 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 5  

 -   zł  

21 Zestaw noży 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 1  

 -   zł  

22 Zestaw łazienkowy 

producent: …………………………………… 

model: ………………………….……………. 

Kpl 2  

 -   zł  

 

 

Razem cena brutto* -- -- -- 

  

…………………  zł  

 
 
Razem cena brutto* słownie: ………………………………………………………………………………………………...……….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017 roku 

3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Oświadczam, że: 

3.1. Przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.  

3.2. Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy. 

3.3. Zapoznałem się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i warunki w nim zawarte przyjmuję bez 

zastrzeżeń. 

3.4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

3.5. Akceptuję wzór umowy zawarty w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty 

do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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4. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

(proszę wymienić dokumenty załączane do oferty) 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………… 

                 data,  podpis Wykonawcy 
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

UMOWA NR IZP.271.1.106.2017 
 

zawarta w dniu ……. października  2017 roku, pomiędzy  

Gminą Gródek nad Dunajcem, 

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem 

w imieniu której działa 

Zastępca Wójta – Mieczysław Hajduga 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Janiny Matusik 

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

 

a ………………………… 

zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści : 

§ 1 

1. Zakres niniejszej umowy obejmuje: Dostawa wyposażenia Klubu „Senior” w miejscowości Rożnów 
(Zapora).  

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy – arkusz cenowy. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy i odbiór przedmiotu zamówienia ze strony 
Zamawiającego są …………………………………………….. (tel. : ……………) lub osoby zastępujące.  

 

§ 2 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 listopada 2017 roku.  
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę  do budynku świetlicy w Rożnowie (Zapora) – 

adres: Rożnów 325.  
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, 

takich jak transport, załadunek, rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania.  

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na 2 dni przed 
tym terminem (telefonicznie, e-mail). Dostawa wyposażenia w terminie innym niż zaplanowany może 
skutkować odmową jego odbioru. 

5. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, jakie jest wymagane by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu do miejsca dostawy. 

6. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku tych 
norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu wyposażenia do miejsca 
dostawy oraz warunków jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego wyposażenia. 
8. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonego wyposażenia z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji przetargowej. 
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, 

posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów. 
10. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy na okres ………………………………. od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 21 dni od podjęcia zgłoszenia.  W  
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przypadku  konieczności  naprawy  urządzenia  w  innym  miejscu, koszty  transportu  leżą  po  stronie  
Wykonawcy. 

12. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że 
jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym. 

13. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu odbioru, podpisanego przez 
przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 15.  

14. Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie stanowią 
potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego. 

15. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu 
umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego 
przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu 
umowy.  

16. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot 
zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 15.  

17. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (certyfikaty, atesty, karty techniczne, 
karty gwarancyjne). 
 

§ 3 

1. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie maksymalnie w wysokości…………………….. zł brutto (słownie: 
………………………………….)., zgodnie z arkuszem cenowym (tożsamym z arkuszem załączonym do oferty 
Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Cena określona w ust. 1 jest niezmienna i uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że cena ta zawiera wszystkie koszty związane z 
realizacją dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikające wprost z umowy, jak 
również nie ujęte w jej treści, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania, tj. podatek VAT, wszelkie prace 
przygotowawcze, koszty transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez 
przedstawicieli Odbiorcy itp. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie jednorazowej faktury.  
4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy 

pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym. 
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 7 dni po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie 
 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a.  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za 
całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

b.  za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek. 

c.  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od  Wykonawcy lub 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 

2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a.  za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w realizowaniu dostaw na warunkach 

określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, 
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w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b.  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru na warunkach określonych w niniejszej umowie w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

c.  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1, 

3. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy 
1.1. Wykonawca opóźnia się z realizacją dostaw więcej niż 7 dni od umownego terminu zakończenia realizacji 

całości przedmiotu umowy  – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- 
dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw. 

1.2. Wykonawca opóźnia się z usunięciem usterek więcej niż 7 dni od umownego terminu określonego w § 2 pkt 11 
– w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego terminu zwłoki w 
realizacji dostaw. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od upływu 

terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 

14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru lub od dnia odmowy Zamawiającego 
podpisania protokołu odbioru.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeksu cywilnego.  
 

§ 7 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty tylko i wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikać będzie z sytuacji, 
której nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.  

 

 

§ 7 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy , dwa dla 

Zamawiającego.  
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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia świetlicy Klubu „Senior” w miejscowości Rożnów 

(Zapora).  

2. W ramach zamówienia należy dostarczyć:  

Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 

1 Materac gimnastyczny  

Materac gimnastyczny do ćwiczeń  i do rehabilitacji o wymiarach 

100x150x10. Pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze specjalnego 

materiału PCV jednostronnie powlekanego o właściwościach 

grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Spód materaca z 

materiału antypoślizgowego. Wypełnienie  wysokogatunkowa, pianka 

poliuretanowa.  

Szt. 4 

2 Materac 3 częściowy 

Materac 3-częściowy gimnastyczny składany  o wymiarach 195 x 85 x 

5 cm lub 195 x 100 x 5 cm   .Materac wykonany z twardej pianki 

poliuretanowej,  

Szt. 2 

3 Drabinka gimnastyczna 
Drabinka gimnastyczna z zestawem montażowym o wys. 2,40 m szer. 

0,9 m. Boki oraz szczeble  drabinki wykonane z drewna, klejone. 
Szt. 4 

4 

Rower treningowy  

 

 

Rower treningowy magnetyczny z regulacją oporu,8-

stopniowaRegulacja siodełka  pionowa Posiada rolki 

transportowe. Pedały z paskami. Funkcje komputera czas, dystans, 

prędkość, kalorie, puls, funkcja Scan - podgląd wartości w odstępach 

czasu. Maksymalna waga użytkownika 100 kg  

Szt. 2 

5 Kije Nordic walking 

Kije do chodzenia wykonane z aluminium, grot stalowy nakładka 

(końcówka) .Kijki posiadają wewnętrzny system amortyzujący tzw. 

ANTI SHOCK SYSTEM.  Każdy kijek posiada odblaskowy pasek u 

dołu, gumowa  rękojeść: PVC  dwu-segmentowe    anatomicznie 

ukształtowany uchwyt    regulowane    długość kijów po całkowitym 

złożeniu: ok. 78,5 cm    długość kijów po rozłożeniu: max. 133 cm    

średnica kijów: 18mm/16mm    grubość rurki: 0,8mm    wbudowany 

system Anti-Shock  lekkie i wytrzymałe   waga 1 kija: ok.  310g. 

Szt. 30 

6 Stół konferencyjny  

Stół konferencyjny ze składanymi, metalowymi  nogami malowanymi 

farbą proszkową na kolor czarny.  Stalowy stelaż składany z 

wykończeniem z tworzywa sztucznego. Blat  z płyty laminowanej o 

grubości 18 mm, o rogach ostrych , wymiar: 150*65 cm. 

Szt. 10 

7 
Krzesło konferencyjne 

 

Krzesło konferencyjne. Chromowany stelaż. Wytrzymała metalowa 

konstrukcja. Krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem 

( ergonomicznie profilowane) w kolorze szarym lub czarnym. 

Możliwość zamontowania podłokietników i pulpitu .Wymiary Krzesła 

Wysokość całkowita: 81 cm Wysokość do siedziska: 42 cm. 

Głębokość siedziska: 42 cm. 

Szt. 30 
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Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 

8 Narożnik  

Narożnik o wymiarach wysokość 80 cm, szerokość 255 cm i 

głębokość 182 cm.  -tył podbitka. Na sprężynach falistych .Narożnik z 

funkcją spania. System rozkładania tzw. wózkowy z podnoszonym 

mechanizmem i pojemnikiem na pościel. Stelaże i konstrukcje 

wewnętrzne mebli zbudowane są z litego drewna, sklejki i materiałów 

drewnopochodnych. Wykonany z tkaniny obiciowej w kolorach 

szarości, boki czarne.  

Szt. 2 

9 Stolik - Ława  

Stolik kawowy w kolorach ciemnych czarne lub wenge o wymiarach 

Wysokość 51cm, szerokość 65 cm i długość 115 cm Obrzeża blatu 

wykonane z pcv. 

Szt. 2 

10 Zestaw mebli kuchennych 

Zestaw mebli kuchennych Szerokość mebla (w cm) 200 Wysokość (w 

cm) 200 (szafki wiszące 60, szafki stojące 82)Głębokość (w cm)  31 

szafki wiszące, 48 (60cm z blatem) szafki stojące  Materiał korpusu 

Płyta wiórowa laminowana Kolor korpusu Biały Grubość korpusu (w 

mm) 16 Materiał krawędzi  Laminat Grubość krawędzi (w mm) 0,6 

Materiał frontu Drewno Typ frontu Pełny Kolor frontu  typu Sosna 

naturalna Grubość frontu (w mm) 20 Kierunek otwierania frontów 

Uniwersalne Wykończenie frontu Do wykończenia Pokrycie frontu 

Drewno surowe Uchwyt w zestawie. Napunktowanie frontu pod 

uchwyt . Okucia, cokoły, klipy i regulowane nóżki w zestawie. 

Wysokość nóg (w cm) 10 Obciążenie nóżki (w kg) 60 Waga (w kg) 

140 

Szt. 1 

11 
Zlewozmywak kuchenny z 

baterią 

Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy z ociekaczem- 

wbudowywany w meble  kuchenne o wymiarach  (szer. x głęb.) 780 x 

490 mm, Wykonany ze  stali szlachetnej w kolorze srebrnym z 

odpływem oraz baterią w komplecie. 

Szt. 1 

12 Zestaw stół z 4 krzesłami  

zestaw składający się ze stołu oraz czterech krzeseł. Stół - stelaż 

wykonany ze stali malowanej proszkowo, blat z płyty  komórkowej 

laminowanej w kolorze np. buku, sosny  o wymiarach Długość [cm] 

110 Szerokość [cm]70Wysokość [cm] 76. 

Krzesła z oparciem wykonane z płyty MDF laminowanej. 

Szt. 1 

13 
Kuchnia gazowo-

elektryczna (typu AMICA ) 

Kuchnia gazowo-elektryczna typu AMICA . Wolnostojąca Konstrukcja 

Ciche blachy , Szuflada na prowadnicach rolkowych. Płyta Gazowa. 

Programowanie Programator Ta , Timer Prowadnice Teleskopowe 

Zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu. Klasa energetyczna A. 

Zapalarka gazu w pokrętle. Ilość pól grzejnych/palników  4. Ruszt 

żeliwny. Piekarnik elektryczny. Pojemność piekarnika [l]  66  Ilość 

funkcji 10 Rodzaje funkcji  Rozmrażanie , Szybkie nagrzewanie , 

Termo obieg. Wysokość [cm]  85 Szerokość [cm]  50 Głębokość [cm] 

60.  

Szt. 1 
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Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 

14 

Okap elektryczny (typu 

AMICA) 

 

Okap elektryczny  pod szafkowy. Ilość silników 1, Sterowanie 

mechaniczne     Tryby pracy okapu:  Wyciąg, Pochłaniacz. Ilość 

prędkości wyciągu. 

Rodzaj oświetlenia: żarówki   Ilość punktów świetlnych [⑽  1,    Panel 

sterujący,  Suwak. 1 Aluminiowy filtr odtłuszczający. 

Wysokość minimalna [mm] 130,  Średnica wylotu 12 cm,  Kolor  

biały lub srebrny.  Szerokość [mm] 600, Głębokość [mm]  505 Waga 

[kg]  4.9. Gwarancja producenta  24 miesiące 

Szt. 1 

15 
Czajnik elektryczny(typu 

Zelmer)  

Czajnik elektryczny typu ZELMER posiadający filtr anty wapniowy, 

Grzałka zabudowana  Moc grzałki [W] 2000 Obudowa Tworzywo 

sztuczne z aplikacjami ze stali szlachetnej  Obrotowa podstawa. 

Pojemność czajnika [l]  1.7  Konstrukcja  Schowek na przewód, 

Lampka kontrolna włączenia, Dwustronny wskaźnik poziomu wody. 

Zatrzaskiwana pokrywa.  Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu 

oraz przed włączeniem pustego czajnika. Kolor Biały lub srebrny. 

Gwarancja producenta  24 miesiące. 

Szt. 1 

   

16 
Serwis obiadowy  

Serwis obiadowy 18 elementów. Zestaw zawiera:  6 sztuk talerzy 

płytkich obiadowych 25 cm, 6 sztuk talerzy głębokich obiadowych 23 

cm, 6 sztuk talerzy deserowych 19 cm. 

Materiał wykonania: szkło w kolorze białym, okrągły bez wzorów 

Wzór dominujący:  bez wzoru, możliwość używania w kuchence 

mikrofalowej, możliwość mycia w zmywarce. 

Kpl. 5 

17 Szklanki  

Tradycyjny komplet sześciu sztuk w komplecie klasycznych szklanek 

do kawy i herbaty z wysokiej jakości szkła nie zawierające zdobień  

Pojemność: 250 ml, Wysokość: 10,5 cm, Średnica dolna: 5,5 cm 

Średnica górna: 7,0 cm. 

Kpl. 5 

18 Filiżanki  

Tradycyjny komplet sześciu sztuk w komplecie filiżanek do kawy wraz 

z ze spodkiem wykonanej ze szkła hartowanego w kolorze białym nie 

zawierające zdobień. Pojemność: 220 ml,  

Kpl. 5 

19 Zestaw garnków  

Zestaw Garnków 18 elementowy ze Stali Nierdzewnej. 

Skład zestawu: Patelnia ø 24 x 6.5 cm ze Szklaną Pokrywką ,Garnek 

ø 24 x 14 cm ze Szklaną Pokrywką Pojemność: 5,5l, Garnek ø 20 x 

10 cm ze Szklaną Pokrywką Pojemność: 3l,Garnek ø 18 x 8 cm ze 

Szklaną Pokrywką Pojemność: 2,5l,Garnek ø 16 x 8 cm ze Szklaną 

Pokrywką Pojemność: 1,5l,Rondel ø 16 x 8 cm ze Szklaną Pokrywką 

Pojemność: 1,5l,Koszyk ø 20 x 9.5 cm. 

Kpl. 2 

20 Zestaw sztućców  

Komplet zawiera: 6 Łyżek do zupy, 6 Widelców stołowych, 6 Noży 

stołowych, 6 Łyżeczek do herbaty. Wykonany ze stali nierdzewnej 

18/10 o wymiarach długość nóż 21 cm, widelec 19,3 cm, łyżeczka 

13,7 cm, łyżka 19,6 cm. 

Kpl 5 
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Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 

21 Zestaw noży 

zestaw noży wykonane z najlepszej stali nierdzewnej.  

Skład zestawu: 

nóż do obierania 9 cm (3 1/2") 

nóż uniwersalny 12.5 cm (5") 

nóż do krojenia mięsa 20 cm (8") 

nóż szefa kuchni 20 cm (8") 

nóż do pieczywa 20 cm (8") 

blok drewniany na noże 

Kpl 1 

22 
Zestaw łazienkowy – 

stojak na papier i szczotkę  

Zestaw WC wykonany z chromowanej stali nierdzewnej zawiera 

wolnostojącą szczotkę WC i stojak z wieszakiem na papier toaletowy 

w rolce. Kolor: srebrny. Długość: ok. 190 mm,  Szerokość :ok 190 mm 

wysokość: ok 730 mm. 

kpl 2 

 

3. Wymagany okres gwarancji na dostarczone wyposażenie wynosi minimum 24 m-ce.  
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