
Zakup, dostawa, naprawa oraz montaż elementów infrastruktury 
stadionowe z podziałem na zadania. 

 

 1 

Kobierzycki Oś rodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

ul. Dę bowa 20, 55-040 Kobierzyce   
   tel.: 71 715 12 00   email: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl       www.sport-kobierzyce.pl  

    Załącznik nr 1 do  
Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

 
Kobierzyce, dnia 29.01.2019 

 
Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZOF/1/2019 
                
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

na zadanie: Zakup, dostawa, naprawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na 

zadania: 

Zadanie 1: zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie pełnowymiarowych aluminiowych bramek 
stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 2szt. 10-cio 
miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na boisko sportowe w Małuszowie 
zgodnie z OPZ; 

Zadanie 2: zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych bramek przenośnych wraz z 
siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domasławiu, w Krzyżowicach i w Kobierzycach oraz zakup wraz z 
dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową w Hali Sportowo – 
Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach zgodnie z OPZ”; 

Zadanie 3: zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich znajdujących się na obiektach 
sportowych zarządzanych przez KOSiR zgodnie z OPZ. 

Zadanie 4: konserwacja oraz naprawa siatek wychwytujących tzw. piłko-chwytów na obiektach zarządzanych 
przez KOSiR  zgodnie z OPZ.   

 
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej jednocześnie na 

wszystkie wyżej wymienione zadania.  
Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie udzielania 

Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 1 czerwca 2017r. (ze zmianami do 
Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nr. KA 04/KOSiR/2018 z dnia 21.05.2018 r.)  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1) ZAMAWIAJĄCY: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą:  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  
tel. (071) 715 12 00. 

2) Postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w niniejszym 
zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.  

3) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej 
ustawy.  

4) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne przez okres 
trwania umowy. 
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5) Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl 
6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby 

podawania przyczyn. 
 
2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.  

1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania 
się faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem).  

2)   Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej: 

Zadanie 1: zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie pełnowymiarowych aluminiowych bramek 
stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 2szt. 10-cio 
miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na boisko sportowe w Małuszowie 
zgodnie z OPZ; 

Zadanie 2: zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych bramek przenośnych wraz z 
siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domasławiu, w Krzyżowicach i w Kobierzycach oraz zakup wraz z 
dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową w Hali Sportowo – 
Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach zgodnie z OPZ”; 

Zadanie 3: zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich znajdujących się na obiektach 
sportowych zarządzanych przez KOSiR  zgodnie z OPZ. 

Zadanie 4: konserwacja oraz naprawa siatek wychwytujących tzw. piłko-chwytów na obiektach zarządzanych 
prze KOSiR zgodnie z OPZ.   
 
Pełnowymiarowe (aluminiowe) bramki stadionowe, 10-cio miejscowe wiaty dla zawodników rezerwowych, 
aluminiowe treningowe bramki przenośne oraz siatki do bramek piłkarskich -  muszą spełniać poniższe 
minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne:   
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 1 zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 
pełnowymiarowych aluminiowych bramek stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym 
montażem w gruncie 2szt. 10-cio miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na 
boisko sportowe w Małuszowie 

Bramki do piłki nożnej profesjonalne, aluminiowe 7,32x2,44 m montowane w tulejach (tuleje wyposażone w 
dekle). Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami 
wzmacniającymi.  
Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. 
W skład kompletu wchodzą: 
- rama główna bramki, 
- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi, 
- słupki odciągowe (wyposażone w osłony) do naprężania siatki, osadzane w tulejach, 
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o gł. 2m, składana do góry, 
- 2x siatka do bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm, 
- siatka mocowana do ramy bramki oraz szkieletu bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu 
uchwytów tworzywowych, 
Wykonanie zgodne z przepisami FIFA. 
System łączenia profili w narożu bramki, powinien przenosi obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na 
stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na żywotność bramki. Montaż wykonany 
zgodnie z techniką montażową bramek aluminiowych oraz zaleceniami producenta. 
 
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał własnym staraniem, własną siła roboczą i na 
własny koszt demontażu obecnie eksploatowanych bramek stalowych oraz wiat dla zawodników rezerwowych 
(wykopanie obecnego fundamentu betonowego oraz jego utylizację, natomiast części metalowe bramek oraz 

mailto:sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
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wiat należy przeciąć w narożnikach i zmagazynować w miejscu wskazanym przez Zmawiającego na terenie 
Gminy Kobierzyce). Montaż nowych bramek aluminiowych oraz wiat dla zawodników rezerwowych odbędzie 
się na obiekcie sportowym zarządzanym przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji na terenie Gminy 
Kobierzyce tj: boisko sportowe w Małuszowie.  
 
Parametry techniczne wiaty: 
- wiata 10 osobowa, dł. max. 5,3m; 
- tył wiaty (plecy) pokryte blachą trapezową T-18, blacha cynkowana, malowana proszkowo, kolor czekoladowy 
brąz RAL 8017 (kolor brązowy na zewn.), montowana trapezem w poziomie,  
- boki wypełnione płytą z poliwęglanu bezbarwnego – przezroczystego, 
- plastikowe krzesła/siedziska w następującej konfiguracji – od lewej 3 szt. żółte, 4 szt. zielone, 3 szt. czerwone 
(Zamawiający poniżej rysunku poglądowego wiaty umieścił szczegółowy opis siedziska plastikowego).  
- konstrukcja wiaty metalowa, spawana z profila zamkniętego, cynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, 
malowana proszkowo (dopuszcza się natryskowo), w kolorze zbliżonych do koloru wewnętrznej strony blachy 
trapezowej. 
- mocowanie wiaty do fundamentu betonowego prefabrykowanego lub lanego, przygotowanego wcześniej 
przez Wykonawcę za pomocą  odpowiednich płaskowników przygotowanych do tego celu na etapie produkcji 
wiaty, 
- zamawiający wymaga aby na ścianach bocznych wiat (lewej i prawej) znajdował się napis  
GOŚCIE – GOSPODARZE.  
 
Minimalne wymiary kształtowników konstrukcji wiat: 
a) szkielet + pałąki: 60x30x2 mm 
b) podłużnice: 60x40x3 mm 
c) profil wzdłużny pod siedziska + podpórki: 30x18x2 mm 
 

 
 
 
 
lub inny kształt zatwierdzony przez Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzesło/siedzisko produkowane techniką wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, którego: 
- cechą charakterystyczną krzesła/siedziska jest podwójna tylna ściana oraz szereg żebrowych wzmocnień 
konstrukcyjnych, które znacząco podnoszą jego właściwości wytrzymałościowe, 
- krzesło poprzez użyte do produkcji dodatki chemiczne uodpornione na wysokie i niskie temperatury oraz 
 promieniowanie UV, 
- w środkowej części krzesła znajduje się otwór odprowadzający nadmiar wody, 
- prosty sposób montażu do konstrukcji metalowej przy użyciu 2 do 4 śrub, 
- miejsca mocowań w siedzisku są zasłaniane 2/4 zaślepkami, 
- całkowita wysokość siedziska min. 11 cm. (max. 20cm.) 
Krzesło  posiada  atesty - opinie z badań trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości. 
 
Zamawiający dodatkowo wymaga aby Wykonawca wykonał pod każdą wiatą tzw: podłogę betonową z kostki 

Proponowany 
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brukowej (kształt kostki - dowolny, kolor kostki betonowej – szary), która będzie zabezpieczona po obwodzie 
obrzeżem betonowym tego samego koloru, zabezpieczająca kostkę betonową przez jej przemieszczaniem. 
Podłoga betonowa wraz z podbudową wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz doświadczeniem 
Wykonawcy.  Grubość obrzeży 6-8cm, długość max. 1m, wysokość obrzeży (w zależności od terenu) nie mniejsza 
niż 20cm. Max. dł. podłogi betonowej 6m, max. szer. podłogi betonowej 1,2m. Max. grubość podbudowy wraz z 
podsypką 20cm.  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych 
bramek przenośnych wraz z siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domasławiu, w Krzyżowicach i w 
Kobierzycach oraz zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową 
w Hali Sportowo – Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach; 
 
Parametry techniczne stadionowych treningowych bramek przenośnych: 

Bramki treningowe do piłki nożnej wraz z siatkami, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm, 

profesjonalne, aluminiowe 5,00x2,00 m mocowane za pomocą uchwytów szpilkowych. Wykonane ze 
specjalnego owalnego profilu aluminiowego z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Wszystkie elementy 
metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana jest do ramy 
bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych. 
Bramki posiadają Certyfikat PN (Polska Norma). 
Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. 
W skład kompletu wchodzą: 
- rama główna bramki, 
- zestaw min. 4szt. szpilek mocujących do podłoża, 
- rura dolna szkieletu wykonana w całości do zamocowania dolnego brzegu siatki o gł. min. 1m, 
- lewy i prawy pałąk (ramię boczne) łączący ramę główną bramki z rurą dolną szkieletu, 
- zestaw bezpiecznych uchwytów tworzywowych, 
System łączenia profili w narożu bramki, powinien przenosi obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na 
stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na żywotność bramki. Montaż wykonany 
zgodnie z techniką montażową bramek aluminiowych oraz zaleceniami producenta. 
 
Parametry techniczne bramek do piłki ręcznej: 

Bramki do piłki ręcznej, profesjonalne, aluminiowe 3,00x2,00 m (górą 80cm/dołem100cm) z łukami składanymi. 
Mocowane za pomocą specjalnych szpilek wykonanych z pręta gwintowanego o długości ok. 100mm, i średnicy 
fi12 mm, zakończonego bezpieczną gałką. Rama główna spawana w całości. Wszystkie elementy metalowe 
bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana jest do ramy bramki w 
specjalnie do tego przygotowanym rowku za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów 
tworzywowych. Bramka wykonana i oznakowana zgodnie z normą IHL. Znakowanie standardowo wykonane w 
kolorze czerwonym. Bramki cechuje wysoka trwałość i sztywność. Łuki tylne powinny być wykonane z rury 
fi35mm a ich konstrukcja umożliwia szybki montaż i demontaż w celu magazynowania. Bramki powinny być 
wyposażone w siatki z oczkiem heksagonalnym 10x19, kolor żółty - średnica linki 4,75mm, dodatkowo przy tej 
siatce powinna być siatka ochronna (piłko chwyt) w kolorze czerwonym lub zielonym oczko 4,5x4,5 - średnica 
linki piłko chwytu = 4mm. Siatka ochronna z wszytym w dolnej części piłko chwytu sznurem ołowianym 
400g/mb. 
Uwaga: Zamawiający posiada wbudowane w podłogę marki talerzykowe do mocowania za pomocą szpilek 
bramki do podłoża. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie Hali 
Sportowej codziennie w godz. 8.00-16.00   
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 3 zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich 
znajdujących się na obiektach sportowych zarządzanych przez KOSiR w Kobierzycach. 
 
Parametry siatek: 
1. siatki do bramek na stadion w Kobierzycach: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
- 1 pary bramek 5x2, głębokość 80-górą, 150-dołem,  oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
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- 1 para bramek 3x2, głębokość 80-górą, 100-dołem, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
2. siatki do bramek na boisko sportowe w Bielanach Wrocławskich: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
- 2 pary bramek 5x2, głębokość 80-górą, 150-dołem,  oczko 10x10, kolor biały, linki 4-5mm 
 
3. siatki do bramek na stadion w Jaszowicach: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
- 1 para bramek 5x2, głębokość 80-górą, 150-dołem,  oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
- 1 para bramek 5x2, głębokość 90-górą, 150-dołem,  oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
4. siatki do bramek na boisko sportowe w Domasławiu: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
5. siatki do bramek na boisko sportowe w Magnicach: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
6. siatki do bramek na boisko sportowe w Pustkowie Wilczkowskim: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
7. siatki do bramek na boisko sportowe w Solnej: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
8. siatki do bramek na boisko sportowe w Wierzbicach: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
9. siatki do bramek na boisko sportowe w Krzyżowicach: 
- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 4 konserwacja oraz naprawa siatek wychwytujących tzw. piło-
chwytów na obiektach zarządzanych prze KOSiR w Kobierzycach. 
 
Siatki wychwytujące tzw. piłko-chwyty, które uległy naturalnemu zużyciu oraz zniszczeniu lub uszkodzeniu z 
bardzo różnych  powodów należy w sposób zgodny ze sztuką budowlaną naprawić, doprowadzić do stanu 
bezpiecznego, do stanu dalszego użytkowania. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał przeglądu 
technicznego każdego z poniżej zestawionych piłko-chwytów i dokonał niezbędnych prac związanych z bieżącą 
naprawą, konserwacją, wymianą zużytych, uszkodzonych i skorodowanych elementów itp. W miejscach 
uszkodzeń siatki Zamawiający wymaga zastosowania tzw. wstawki (łaty) która kolorystycznie będzie 
nawiązywać do całości siatki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupa konstrukcyjnego, wspornika bądź 
odkosu,  Zamawiający informuje o potrzebie jego wymiany przez Wykonawcę z materiału powierzonego przez 
Zamawiającego. Przy wymianie haczyków mocujących siatki do linek stalowych Zamawiający wymaga 
zastosowania haczyków karabińczykowych ocynkowanych. Przy wymianie skorodowanych linek stalowych 
Zamawiający wymaga zastosowania linki stalowej, ocynk o przekroju min. 3mm. Przy wymianie 
skorodowanych, uszkodzonych śrub, zakończeń Zamawiający wymaga zastosowania śrub rzymskich oko – hak 
M8.   
 
Zestawienie piłko-chwytów: 
   

L.P. Lokalizacja piłko-chwytu długość/szerokość  wysokość Stwierdzone usterki 

1.  Kobierzycach - boisko do 
koszykówki w ul. Św. 
Wojciecha 

dł. 2x30m 
szer. 2x20m 

4m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

2.  Rolantowice - k. świetlicy 
dz. 41 

dł. 25m 
 

4m - porozrywana siatka 
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3.  Pustków Wilczkowski – 
boisko do piłki nożnej ul. 
Wrocławski dz. 228/11  

dł. 50m 
dł. 30m  

5m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

4.  Jaszowice – ul. Sportowa 
dz. 58/1 – płyta główna 

szer. 3m  5m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek/drutów 
oraz haczyków/śrub 

szer. 3m  6m 

Jaszowice – ul. Sportowa 
dz. 58/1 – płyta 
treningowa 

dł. 25m 4m 

5.  Dobkowice – ul. 
Partyzantów dz. 59/3 

dł. 2x40m 6m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

6.  Solna – ul. Parkowa dz. 
1/33 

dł. 2x30m 6m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

7.  Pustków Żurawski – ul. 
Kolejowa dz. 53 

dł. 30m 6m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

8.  Małuszów – ul. Sportowa 
dz. 108/4 

dł. 30m 5m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

9.  Krzyżowice – ul. Główna 
dz. 171 

dł. 2x30m 5m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

10.  Wierzbice – ul. 
Tarnopolska dz. 158 

dł. 2x30m 5m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

11.  Bielany Wrocławskie -  
ARKALANDIA ul. Fiołkowa 
dz. 328/54 

dł. 2x16m  4m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

12.  Księginice – ul. Oławska 
dz. 89/1 

dł. 2x20m  4m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

13.  Chrzanów – ul. Topolowa 
dz. 64/1  

dł. 25m  4m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

14.  Magnice – ul. Parkowa dz. 
9/5 

dł. 2x30m 4m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

15.  Domasław – ul. Sportowa 
dz. 8/1 

dł. 30m 6m - miejscowe uszkodzenia siatki 
- miejscowa korozja linek oraz 
haczyków/śrub 

   
Uwaga:  
- wymiary bramek są dokładne, Zamawiający proponuje wykonać siatki z tzw. naddatkiem rzędu 0-10cm celem 
prawidłowego montażu, 
- wszystkie siatki mają być wykonane ze sznurka PP, 
- w kpl. z każdą siatką powinno znajdować się odpowiednia ilość sznurka 4 - 5mm w celu prawidłowego 
mocowania siatki do bramki, czy też odciągów, 
- Zamawiający informuje o konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę uchwytów mocujących siatkę do 
profilu aluminiowego, wykonanych z mrozoodpornego tworzywa sztucznego i zapinanych są w specjalnie do 
tego przygotowanym rowku. 
- w celu właściwego oszacowania kosztów realizacji wyżej opisanych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty 

Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. Koszty ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa 

samodzielnie. Proponowany termin dokonania wizji w terenie i zebrania wszystkich zainteresowanych 
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Oferta na realizację zamówienia p/n:  
Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na zadanie.  

nr sprawy: 2720/KOSiR/ZOF/1/2019 
Nie otwierać przed 06.02.2019 r., godz. 12.15 

Wykonawców odbędzie się w dniu 01.02.2019  r., o godzinie 10:00. Miejsce zebrania: Hala Sportowo - 

Widowiskowa w Kobierzycach ul. Dębowa 20. Z zebrania Wykonawców zostanie sporządzony protokół 

zawierający pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.  

 
Postanowienia ogólne: 
Oferowane wiaty dla zawodników rezerwowych, pełnowymiarowe bramki stadionowe, bramki do piłki ręcznej 

oraz siatki do bramek piłkarskich muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne 
opisane powyżej i posiadać wymagane wyposażenie, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, i in., 
dopuszczające do sprzedaży oraz do użytkowania na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja 
powinna być dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 
Zamawiający wymaga aby dokumentacja techniczna była w języku polskim.    

 
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):   

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 07.04.2019 r. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryteriami:  

Cena oferty (brutto) 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4) Zamawiający poprawia w ofercie 
a) oczywiste omyłki pisarskie 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

 

W przypadku gdy okaże się, że nie  można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 
złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym.  
 
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.02.2019 r., godz. 12:00  w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Sekretariacie – Ip. pok. 15. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub przesyłką 

kurierską, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę na adres: 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce i oznaczyć w sposób 

widoczny, że jest to oferta na Zapytanie Ofertowe  (nie wyłącza to zasad oznakowania koperty 

określonych w ust. 2). 

2. Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób: 

 

i

 

w

w

w 
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3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wskazany powyżej sposób Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.  

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

5. Oferta złożona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrócona Wykonawcy. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie KOSiR, ul. Dębowa 20 – Gabinet Dyrektora KOSiR,  

I piętro, pokój 14, dnia 06.02.2019 r., o godz. 12:15 

9. Otwarcie ofert jest niejawne. 

10. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny zawartej w ofertach. 
 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego 
celu wskazane w Formularzu Oferty.  
1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści.  
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.  
3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, 

upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w 
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 
pełnomocnictwem.  

4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w 
jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić 
treść oferty. 

5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą 
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*): 
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt. 8.1. 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a: prowadzą działalność gospodarczą; 
b: nie zalegają z opłacaniem podatków; 
c: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; 
d: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją; 

8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów 

http://www.sport-kobierzyce.pl/
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skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 
9.  WYMAGANE DOKUMENTY: 
1) Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku składania w formie 

pisemnej muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y umocowane do 
podpisywania oferty) jako załączniki: 

a) Formularz Oferty   
b) zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na ostatniej stronie 

„akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej, 
c) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz o niezaleganiu z opłaceniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
2) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia dokumentów w 

niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym 
terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  lub inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O 
naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie 
musi uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.  

4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsiębiorców) pracownik merytoryczny powinien 
dołączyć pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sądowego  (KRS) lub 
Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).  

10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowane zadanie, 
2) podstawą zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez pracownika KOSiR protokół przekazania sprzętu oraz 

protokół z przeprowadzonego szkolenia, 
3) zapłata na wskazane konto Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  
4) Płatnikiem faktur będzie Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: Kobierzyce ul. Dębowa 20. 

11.INNE POSTANOWIENIA: 
1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu. 
2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu. 
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzielenia zamówienia. 

4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 
6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 
7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

Zaproszeniu. 
 
 
 
Kobierzyce dnia 29.01.2019 r.                                              ................................................ 
                                                                                                                                  (podpis dyrektora jednostki ) 
Załączniki : 
1) Formularz oferty  
2) Projekt umowy 
3) inne: oświadczenia(*) 
UWAGA: 
(*)      niepotrzebne skreślić 


