
 

 

Bojszowy, dnia 19.04.2018r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro 

na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie 

wad postawy dla uczniów z SP Bojszowy  

 

na potrzeby realizacji projektu pn.: „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających 

dla uczniów szkół podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie: Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego – konkurs. 

 

Lider Projektu – Gmina Bojszowy, 43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. św. Jana 33 

Realizator:  Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. św. Jana 33, tel. 

32 218 91 22, 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne 

ukierunkowane na korygowanie wad postawy dla uczniów z SP Bojszowy na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół 

podstawowych”.  

Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko wymagany sprzęt do siedziby realizatora 

projektu, tj.:  

 Szkoły Podstawowej w Bojszowach, ul. Św. Jana 33, tel. 32 218 91 22 

  

oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczenia budynku 

w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie 

transportu. 

Z czynności dostawy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Wykonawcę i 

przedstawiciela szkoły. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

39162000 - 5      Pomoce naukowe 



 

 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne 

ukierunkowane na korygowanie wad postawy dla uczniów z SP Bojszowy na potrzeby projektu 

obejmująca następujące elementy oraz spełniająca następujące parametry: 

 

Lp. Wyszczególnienie Szczegółowy opis Ilość 

1. Drabinka gimnastyczna  Wys.2,7m,, szer. 80-90cm 2 sztuki 

2. Drążek do drabinki jw.   2 sztuki 

3. Taśma rehabilitacyjna lateksowa Kolor żółty 45,5m 2 sztuki 

4. Taśma rehabilitacyjna lateksowa Kolor zielony 45,5m 2 sztuki 

5. Piłka do skakania 65 cm 10 sztuk 

6. Piłka sensoryczna 23 cm 10 sztuk 

7. Piłka sensoryczna 85 cm 6 sztuk 

8. Ławeczka gimnastyczna  3m 2 sztuki 

9. Laski gimnastyczne i pachołki   10 sztuk 

10. Piłka z kolcami - rehabilitacyjna lateksowa 8 cm 10 sztuk 

11. Owal z kolcami - rehabilitacyjna lateksowa dł. 11 cm szer. 5 cm 10 sztuk 

12. Wałek terapeutyczny do ćwiczeń 

wzmacniających i równoważnych 

20 cm x 50 cm 4 sztuki 

13. Półjeże balansowe  śred. 16 cm 10 sztuk 

14. Mata gimnastyczna min. 1,5 cm x 60 cm x 180 cm 10 sztuk 

15. Woreczki gimnastyczne  4 kolory x 5szt 20 sztuk 

16. Szarfy 4 kolory po 10 szt 40 sztuk 

 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w zapytaniu wymagania z użyciem znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów 

odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. 

Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności 

i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych 

w rozwiązaniu wyspecyfikowanym,  

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same 

funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie 

równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które 

w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową.  
 

III.  Opis sposobu obliczania ceny i warunków płatności  

1. Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 

zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia. 

2. Wykonawca w celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia ma wypełnić 

tabelę w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.  

3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu, 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania.  



 

 

 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

5. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

7. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach 

polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.  

8. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę łączna 

cena brutto, tj. z należnym podatkiem od towarów i usług podatkiem (VAT) wpisana w formularzu 

ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania) przedmiotu zamówienia. W formularzu ofertowym 

łączną cenę brutto należy podać cyfrowo i słownie.  

9. Wykonawca za realizację zamówienia wystawi fakturę z wyszczególnionymi pozycjami 

wchodzącymi w jej skład. 

10. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia faktur do Zamawiającego.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy (wzór umowy – załącznik nr 2)  

V. Kryterium oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena oferty brutto  =100 % 

 

VI. Zawartość oferty 

Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego wzoru w siedzibie Lidera – sekretariat 

Urzędu Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35 lub przesłać na adres e-mail: 

wojt_bojszowy@pro.onet.pl do dnia 27.04.2018r. 

 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie można 

było zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert.  Zaklejona koperta/opakowanie, w której 

znajduje się oferta powinno być oznaczone w następujący sposób: 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad 

postawy dla uczniów z SP Bojszowy w ramach projektu pn.: Krok dalej – program zajęć 

wspomagających   rozwijających dla uczniów szkół podstawowych 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do   

skontaktowania się  Oferentami w celu uzupełnienia i doprecyzowania ofert. 

4. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

5. Umowa na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na 

korygowanie wad postawy dla uczniów z SP Bojszowy zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą 

a Realizatorem - Szkołą Podstawową im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach. 
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VIII. Osoba wyznaczona do kontaktów: 

• Agnieszka Sklorz (tel. 32-2189366 wew. 117) e-mail: asklorz@bojszowy.pl 

 

Załączniki: 
 Załącznik nr 1    Wzór druku ofertowego 
Załącznik nr 2    Wzór umowy 

mailto:asklorz@bojszowy.pl


 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania  

O F E R T A   W Y K O N A W C Y 
Wykonawca:  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

...................................................................................................................................................................................................................................................... ............................... 
 (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy w ramach projektu pn.:  
pn.: Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” 

 

Lp Nazwa towaru Cena netto 1 sztuki Podatek Cena brutto 1 sztuki Ilość Łącznie brutto 

1 Drabinka gimnastyczna    2 sztuki  

2 Drążek do drabinki    2 sztuki  

3 Taśma rehabilitacyjna lateksowa    2 sztuki  

4 Taśma rehabilitacyjna lateksowa    2 sztuki  

5 Piłka do skakania    10 sztuk  

6 Piłka sensoryczna    10 sztuk  

7 Piłka sensoryczna    6 sztuk  

8 Ławeczka gimnastyczna    2 sztuki  

9 Laski gimnastyczne i pachołki    10 sztuk  

10 
Piłka z kolcami - rehabilitacyjna 

lateksowa    
10 sztuk 

 

11 
Owal z kolcami - rehabilitacyjna 

lateksowa    
10 sztuk 

 

12 
Wałek terapeutyczny do ćwiczeń 

wzmacniających i równoważnych    
4 sztuki 

 

13 Półjeże balansowe    10 sztuk  

14 Mata gimnastyczna    10 sztuk  

15 Woreczki gimnastyczne    20 sztuk  

16 Szarfy    40 sztuk  

     ŁĄCZNIE:  

 

Oferuję wykonanie przedmiotu umowy za łączną cenę ………………zł brutto, słownie……………………………………………………..zł brutto. 
 

------------------------------------------ 

       Data i podpis Wykonawcy  


