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Załącznik nr 1 do Regulaminu – WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr …………………………………………. 
z dnia …………………………………………. 

 
Dotyczy:  
……………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................… 
 
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 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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).  
 

C. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia ……………………………………. 
 
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 lub doświadczenie – 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: fundacja@wspinka.org 
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2.  Termin składania ofert upływa w dniu ………………………………………...  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 …………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: 
Imię i Nazwisko - tel. ....................., e-mail: ............................................................ 
 
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 

 


