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Zadanie publiczne z zakresu turystyki w roku 2011, refinansowane na zasadzie powierzenia przez Województwo
Dolnośląskie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
REGULAMIN – WARUNKI PRZETARGU
FW.02/ZP/09/2011

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul.
Wincentego Pola 66a; NIP 734-338-07-96, KRS 0000331588
OGŁASZA PRZETARG
na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa kotwi skalnych oraz zamocowań chemicznych” w ramach realizowanego
zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2011, refinansowanego na zasadzie powierzenia
przez Województwo Dolnośląskie o równowartości poniŜej 14.000 EURO oraz ustala niŜej
szczegóły ogłoszenia i warunki przetargu. Postanowienia warunków zwane są dalej
„Regulaminem”.

Rozdział I - Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego,
zwanego dalej "przetargiem" o równowartości poniŜej 14.000 EURO (bez podatku
VAT) zgodnie z kodeksem cywilnym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu na 3 dni przed datą
składania ofert oraz prawo uniewaŜnienie - odwołania przetargu po otwarciu
ofert w razie stwierdzenia przez Prezesa Zarządu uchybień w postępowaniu, jeŜeli
oferowana cena – wynagrodzenie za zamówienie przekroczy kwotę przeznaczoną na to
zamówienie, nikt nie przystąpił do postępowania, jeŜeli Ŝadna ze złoŜonych ofert nie
spełni wymagań regulaminu albo zaistnieją inne nieprzewidziane przez Zamawiającego
okoliczności uniemoŜliwiające przeprowadzenie przetargu lub zawarcie umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych
negocjacji cenowych z oferentami po otwarciu ofert.
4. Zamawiający wyraŜa zgodę na składanie przez oferentów ofert częściowych z
zastrzeŜeniem preferowania ofert całościowych w przypadku takich samych cen
ofertowych na poszczególne pozycje zamówienia.

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotwi skalnych oraz zamocowań chemicznych na
potrzeby wykonania systemu asekuracji stałej na skałkowych drogach wspinaczkowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44190000-8, 44523200-4
1. Dostawa winna obejmować następujące pozycje:
a) Kotwa dł. 80mm ze stali nierdzewnej zgodna z EN 959:2007 o głębokość kotwienia
trzpienia kotwi 80 mm do wykonania przelotowego punktu asekuracyjnego – 115
sztuki.
b) Kotwa dł. 150mm ze stali nierdzewnej zgodna z EN 959:2007 o głębokość kotwienia
trzpienia kotwi 150 mm do wykonania przelotowego punktu asekuracyjnego – 67
sztuk.
c) Stanowisko zjazdowe ze stali nierdzewnej składające się z dwóch kotew dł. 80mm
(jak w ust. 1, lit. a) połączonych łańcuchem oraz z dwóch ringów zgodne z EN 795 do
wykonania stanowiska zjazdowego na końcu drogi wspinaczkowej – 18 sztuk.
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d) Stanowisko zjazdowe ze stali nierdzewnej składające się z dwóch kotew dł. 150mm
(jak w ust. 1, lit. b) połączonych łańcuchem oraz z dwóch ringów zgodne z EN 795 do
wykonania stanowiska zjazdowego na końcu drogi wspinaczkowej – 10 sztuk.
e) Klej FIS P 360 S firmy Fischer lub równowaŜny (hybrydowa Ŝywica poliestrowa do
wysokich obciąŜeń w twardych kartuszach o izolowanych komorach ze składnikami,
gramatura 360 ml, wraz z dwoma mieszalnikami w zestawie na jeden kartusz) – 18
sztuk.
Zamawiający w lit. e) powyŜszego wykazu artykułów określił przedmiot zamówienia
wskazując producenta i znak towarowy, gdyŜ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia a zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń. Z uwagi na powyŜsze:
a) zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających artykuły równowaŜne, tzn.
spełniające minimalne właściwości i parametry, które posiada określony w
zestawieniu przez wskazanie znaku towarowego artykuł.
b) zamawiający ustala następujące cechy wyrobów równowaŜnych:
• gramatura oferowanego produktu równowaŜnego nie moŜe być niŜsza niŜ
gramatura produktu wymienionego w szczegółowym kosztorysie ofertowym;
• zaoferowane produkty równowaŜne muszą posiadać te same cechy
fizykochemiczne i normatywne (warunki pracy, wytrzymałość mechaniczna i
chemiczna, zastosowanie itp.)
c) takie rozwiązanie pozwala określić przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący a jednocześnie nie utrudnia uczciwej konkurencji.
Wykonawca dostarczy artykuły własnym transportem i na własny koszt wraz z ich
rozładunkiem do siedziby Zamawiającego (ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz).
Dostarczone artykuły wskazane w lit. e) powyŜszego wykazu muszą posiadać termin
przydatności upływający nie wcześniej niŜ 3 miesiące od daty dostarczenia towaru do
siedziby Zamawiającego.
Inne obowiązki i uprawnienia Wykonawcy określa wzór umowy, który kaŜdy z Oferentów
moŜe pobrać z witryny internetowej Zamawiającego pod adresem wspinka.org lub moŜe
być przesłany drogą elektroniczną (e-mail) na wniosek Oferenta złoŜony na adres
fundacja@wspinka.org w terminie najpóźniej 4 dzień przed terminem składania ofert.

Rozdział III - Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 14 października 2011 roku.

Rozdział IV - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Rozdział V - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda od
Wykonawców przedstawienia niŜej wymienionych dokumentów:
a) ksero odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli Wykonawca jest wpisany do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,
b) w przypadku, gdy Wykonawcą jest Spółka Cywilna, wymaga się przedłoŜenia umowy
spółki i ewentualnie pełnomocnictwa

Rozdział VI - Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami.
1. Stosownych wyjaśnień udziela w sprawach formalnych i merytorycznych – Pan Mateusz
Paradowski nr tel. 0 604 404 436.
2. Pytania naleŜy kierować na piśmie lub faksem w terminie do 4 dni przed terminem
otwarcia ofert
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Rozdział VII - Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 15 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Rozdział VIII - Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, czytelnym
pismem - zaleca się pismo maszynowe (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub
ręcznie - czytelnie lub literami drukowanymi.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - osobę (osoby) uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy.
3. Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści wzoru oferty stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia - Regulaminu i zawierać cenę - wynagrodzenie. JeŜeli we wzorze
oferty tak zaznaczono, to w ofercie naleŜy podać ceny jednostkowe usługi. Do oferty
naleŜy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do oferty).
4. Do oferty naleŜy załączyć obowiązkowo dokumenty potwierdzające spełnianie
wymaganych prawem norm przez wszystkie artykuły zawarte w ofercie w formie
Deklaracji Zgodności oraz inne jeśli są wymagane szczegółowymi regulacjami prawa.
5. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność zaleca się trwałe spięcie oferty, kolejne ponumerowanie stron, złoŜenie oferty w
nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do
Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Dostawa kotwi skalnych oraz
zamocowań chemicznych – PRZETARG nr FW.02/ZP/09/2011”.
6. Poza oznaczeniami podanymi wyŜej koperta powinna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złoŜenia po
terminie.
7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciąŜają wyłącznie Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Spółka Cywilna, wymaga się przedłoŜenia umowy
spółki i ewentualnie pełnomocnictwa

Rozdział IX - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać na adres Zamawiającego: Fundacja Wspierania Rozwoju
Wspinaczki WSPINKA, ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 4
października 2011r. do godz. 15.30.
2. Oferty naleŜy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej pieczęcią lub nazwą i adresem
Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Dostawa kotwi
skalnych oraz zamocowań chemicznych”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy
Sącz, w dniu 5 października 2011r. o godz. 9.00. Wykonawca moŜe uczestniczyć
przy otwarciu ofert.
4. Przez złoŜenie oferty naleŜy rozumieć jej wpływ do Zamawiającego lub jej złoŜenie w
terminie podanym w ust.1.

Rozdział X - Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest zakres zamówienia określony w Regulaminie
i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w projekcie umowy.
2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za
wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Oznacza to, Ŝe cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia wynikające wprost, jak równieŜ nie ujęte a niezbędne do
wykonania zadania, tj. podatek VAT, materiały pomocnicze, wszelkie prace, w tym prace
przygotowawcze, koszty wykonawcy, ubezpieczenia, gwarancji itp.
3. W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty oraz obciąŜenia
finansowe, które w związku z zawartą umową z Wykonawcą nałoŜone są na
Zamawiającego.
4. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen - jakie
kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział XI - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy
wyborze oferty.

-3-

Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:
1. Cena - 100 % wg wzoru: Punkty za cenę = cena minimalna/cena badana x 100
2. Do wykonania zamówienia Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta spełnia
wszystkie wymagania regulaminu, jest najkorzystniejsza i uzyska największą liczbę
punktów – będzie miała najniŜszą cenę –wynagrodzenie.
3. JeŜeli zostanie złoŜona jedna waŜna oferta, Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą,
który ją złoŜył, chyba, Ŝe zaistnieją okoliczności, o których mowa w Rozdziale I.

Rozdział XII - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. JeŜeli wybrany Wykonawca nie zawrze umowy w
wyznaczonym terminie, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą.

Wykaz załączników do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – wzór umowy

PREZES ZARZĄDU
/-/
Mateusz Paradowski
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