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Zadanie publiczne z zakresu turystyki w roku 2012 pn. „Jura markowym produktem turystyki aktywnej i
specjalistycznej” współfinansowane na zasadzie wsparcia przez Województwo Małopolskie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/ZP/06/2012
z dnia 28.06.2012r.
Dotyczy:
Dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł w ramach realizowanego
zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2012, współfinansowanego na zasadzie
wsparcia przez Województwo Małopolskie.
Zamawiający:
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA
33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 66a
KRS 0000331588, NIP 734-338-07-96
tel. 18 541 77 30, fax. 18 541 70 31
www.wspinka.org

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł na potrzeby
wykonania systemu asekuracji stałej na skałkowych drogach wspinaczkowych.
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 – 309 sztuk.
b) kotwa dł. 150mm ze stali nierdzewnej zgodna z EN 959:2007 o głębokość kotwienia trzpienia
kotwi 150 mm do wykonania przelotowego punktu asekuracyjnego – 21 sztuk.
c) kotwa zjazdowa ze stali nierdzewnej składająca się z kotwi dł. 80mm (jak w ust. 1, lit. a) oraz
z jednego ringa zgodne z EN 795 do wykonania punktu zjazdowego na końcu drogi
wspinaczkowej – 10 sztuk.
d) 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 – 29 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) – 21 sztuk.
f) wiertło widiowe SDS, śr. 12 mm, dł. 210 mm – 2 szt.
g) wiertło widiowe SDS, śr. 12 mm, dł. 260 mm – 1 szt.
2. 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.
d) dostarczone artykuły wskazane w lit. e) powyŜszego wykazu muszą posiadać termin
przydatności upływający nie wcześniej niŜ 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do
siedziby Zamawiającego.
B. MIEJSCE DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca dostarczy artykuły własnym transportem i na własny koszt wraz z ich rozładunkiem do
siedziby Zamawiającego (ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz).
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C. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 16 lipca 2012 roku.
D. 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.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenie Oferenta,
zawarte w ofercie i ewentualnie na podstawie załączników dołączonych do oferty.
E. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, czytelnym pismem - zaleca się pismo maszynowe
(maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie - czytelnie lub literami drukowanymi. Oferta powinna
być zgodna ze wzorem dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez
Wykonawcę - osobę (osoby) uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Do oferty naleŜy dołączyć:
1. Szczegółowy kosztorys ofertowy zgodny ze wzorem dołączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Dokumenty potwierdzające stan prawny Oferenta (w przypadku osób prawnych takŜe umocowanie
przedstawiciela do reprezentacji)
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych prawem norm przez wszystkie artykuły
zawarte w ofercie (w formie Deklaracji Zgodności oraz inne jeśli są wymagane szczegółowymi
regulacjami prawa).
F. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – 50 %
2. Jakość – 20 %
3. Dotychczasowa współpraca – 20 %
4. Kompleksowość oferty – 10 %
G. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki
WSPINKA, ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz – osobiście (lub przez osobę upowaŜnioną) lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres:
mateusz.paradowski@wspinka.org
2. Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012r. o godz. 15.00. W przypadku wysyłki
pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
H. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.wspinka.org
oraz skontaktuje się z Oferentem, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów
realizacji Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.
I. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu i warunków zamówienia udziela:
Mateusz Paradowski - tel. 18 541 77 30, e-mail: mateusz.paradowski@wspinka.org
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadami konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów i zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.
Zapytanie ofertowe słuŜy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Fundacji WSPINKA do złoŜenia Zamówienia.
J.

ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór oferty
2. Wzór kosztorysu
PREZES ZARZĄDU
/-/
Mateusz Paradowski
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