


ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

a) wymiary: długość 12,5 m ; szerokość 8-9 m; wysokość 5-6 m, 

b) rozstaw przęseł co 2,5 m, 

c) przęsło łukowe, z elementów stalowych o grubości 4 mm, 

d) pokrycie dachowe: blacha o układzie falistym, ocynkowana 0,5 mm, 

e) wysokość ściany bocznej min. 4 m (możliwość ustawienia przy ścianie pojazdu o wys.  
4 m), 

f) jedna brama wjazdowa rozsuwana na krótkiej ścianie, ustawiona centralnie, o wys. 4 m, 
szerokości 3 m 

g) druga brama na drugiej ścianie szczytowej umożliwiająca wjazd na całej szerokości – 
rozsuwana. Prowadnice muszą zawrzeć się w obrysie hali, 

h) świetliki w dachu – 6 szt., 

i) stalowe materiały hutnicze, certyfikowane posiadające atesty jakościowe, 

j) projekt budowlany do zawnioskowania o pozwolenie na budowę; 

2) na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy; 

3) zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem 14 dni od daty otrzymania 
faktury wystawionej na Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, ul. Przylep-Skokowa 
18D, 66-015 Zielona Góra, NIP: 973-00-25-276 na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

4) zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie 
projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi  
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

1) oferta złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście lub na adres  
e-mail: alicja.porycka@gmail.com;  

2) cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie; 

3) powinna być napisana w języku polskim, czytelnie; 

4) powinna obejmować całość zamówienia. 

7. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty cenowej wg załącznika nr 1 do zapytania; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
wg załącznika nr 2 - oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega 
zmianom z jakiegokolwiek powodu; 
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2) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia; 

3) w formularzu oferty należy podać cenę: bez podatku VAT, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę 
jednostkową brutto tj. łącznie z podatkiem  VAT; 

4) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy od  towarów i usług oraz podatku akcyzowym; 

5) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa 
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza). 

9. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.09.2018 r. (liczy się data wpływu 
oferty do Zamawiającego); 

2) ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście pod adresem: 
Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D 66-015 Zielona 
Góra w kopercie (opisanej  nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego oraz nazwą zadania) lub na adres e-mail: alicja.porycka@gmail.com. 

10. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty: 

1) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  
a także gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

2) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym Wykonawcę; 

3) w przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, 
nieczytelne  lub budzą inną wątpliwość Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 
bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

11. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. 

12. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 
zamówienie; 

3) informacja o unieważnieniu oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl). 

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Pani Alicja 
Porycka tel. (+48) 668-083-044. 

14. Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zielonogórskiego 
Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
niepowiadamiania Oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji. 

15. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie 
(składającego ofertę): 
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Załącznik Nr 1 

Zielona Góra , dnia …………………….. r 

 
 
 
Wykonawca …………………………......  
  pieczątka 

tel/faks …………………………… 
NIP ………………………………… 
REGON …………………………… 

Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-
lotnisko  
Ul. Przylep – Skokowa 18D 
66-015 Zielona Góra 

 
 

OFERTA 

Na zapytanie ofertowe na zadanie pn. dostawa i monta ż konstrukcji stalowej.  
 

1. Oferuję/my  wykonanie ww.  usługi - będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 
zawartymi z zapytaniu ofertowym  
1) za: 

- cenę netto: ……………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………) 

- podatek VAT*.............%tj. .............................zł ( słownie złotych:.................................................) 

- cena brutto ………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………..) 

2. Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, 
których dostawa lub świadczenie  będzie prowadzić do  jego powstania oraz wskazać ich wartość 
bez kwoty podatku.   

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

3. Termin realizacji zamówienia  do 09.11.2018 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego 
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 
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1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy); 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem 
VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – 
tekst jednolity z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie); 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału). 

 
 
 
 
 
 
  .......................................................... 
  podpis i pieczątka wykonawcy 

 

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 

 

OŚW I A D C Z E N I E  

O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 
dostawa i monta ż konstrukcji stalowej 

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam 
niżej wymienione warunki sformułowane przez Zamawiającego: 

1) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) 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. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 dnia ………………………… ……………………………………….………….. 

 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 


