Zamawiający:

Kiełpino 25.10.2019

Stowarzyszenie Akademia Sportu
Ul. Szkolna 7
83-307 Kiełpino
NIP 5892036807
Regon 368342540

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Akademia Sportu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
wynajmu sali wraz ze sprzętem multimedialnym na organizację
podsumowującej projekt

konferencji

„ PRZEZ SPORT DO PRAWORZĄDNOŚCI”,

„ Współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości”.,
1) Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem Sali konferencyjnej wraz ze sprzętem
multimedialnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) sala konferencyjna z miejscami do siedzenia dla 100 osób w układzie teatralnym w
godzinach od 8:00 do 19:00;
b) projektor multimedialny oraz nagłośnienie wraz z obsługą (w tym trzy mikrofony
bezprzewodowe);
c) stanowisko przed salą konferencyjną, w części wspólnej obiektu (hall, foyer), w
którym będzie dokonywana rejestracja uczestników;

d) miejsca parkingowe (10 stanowisk) dla pojazdów transportujących osoby (od 7:30 do
15:30);
e) możliwość przygotowania i oznaczenia miejsca konferencji przez Zamawiającego min
1 h przed początkiem rejestracji (rejestracja planowana jest na godzinę 9:00);
f) lokalizacja usługi powinna znajdować się w odległości maksymalnie 15 km od
Dworca Gdańsk Centrum.
2) Termin i forma realizacji zamówienia:
Grudzień 2019
3) Miejsce realizacji zamówienia:
Miasto Gdańsk
4) Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:


posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do
Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;



posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;



nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;


dysponują potencjałem technicznym organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym
do wykonania usługi;



zobowiązanie Wykonawcy w ramach podpisanej umowy do przechowywania w
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku 2 do niniejszego
zapytania.

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym
w treści zapytania.
5) Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty upływu terminu do
składania ofert.
6) Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego – formularz ofertowy.
Ofertę można złożyć w następujący sposób:
1. dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego
2. przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Akademia Sportu

ul. Szkolna 7
83-307 Kiełpino
z dopiskiem
„Oferta PRZEZ SPORT DO PRAWORZĄDNOŚCI”
3. pocztą internetową na adres: stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com
7) Termin składania ofert: do 7.11.2019 roku do godz. 15.00
8) Kryteria oceny oferty: cena 100%
Za

najkorzystniejszą

ofertę

zostanie

uznana

oferta

niepodlegająca

odrzuceniu

z najniższą ceną brutto .
9)

Opis sposobu przygotowania oferty:

W ofercie należy podać cenę brutto
10) Osoby do kontaktu:
Edyta Herbasz Tel.695-513-059
11) Inne informacje:
Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania
przyczyn.
Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

Kiełpino, dn. 25.10.2019r.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

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

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

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OFERTA WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa

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

Siedziba

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

Nr telefonu/faks ........................................................... e-mail; ..............................................
nr NIP ........................................................ nr REGON..........................................................nr
PKD………………

Dane dotyczące zamawiającego
Stowarzyszenie Akademia Sportu
Ul. Szkolna 7
83-307 Kiełpino
Mail:stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com
Tel: 695-513-059
Wykaz cenowo - asortymentowy:

Produkt
wynajem Sali konferencyjnej z miejscami

Jedn.

Ilość

Cena

miary

sztuk

brutto

Dni

do siedzenia dla 100 osób w układzie
teatralnym w godzinach od 8:00 do 19:00;
wraz ze sprzętem multimedialnym.
1

Dostępne terminy w miesiącu grudniu
2019 r.
Razem kwota brutto w złotych:

Oświadczenie
1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.
2. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni.
5. Oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
d) nie jestem podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

.....................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 - wzór Umowy

UMOWA ………..…./SAS/2019

Zawarta dnia ………….................r. w Kiełpinie po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Akademia Sportu, z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 7, NIP 589203-68-07, reprezentowaną przez:
- Edytę Herbasz- Przedstawiciel
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym lub SAS,
a
<nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w ……. (kod pocztowy ……) przy ………. wpisaną
do ………… Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………,
pod numerem KRS……., NIP ………., REGON …………,
reprezentowaną przez:
- ………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

Strony umowy oświadczają, że:
1) umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

2) umowa jest „ Współfinansowana ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”., w ramach projektu „ PRZEZ SPORT DO
PRAWORZĄDNOŚCI”

§1
1.Zamawiający zamawia niniejszym, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wynajem

Sali

konferencyjnej z miejscami do siedzenia dla 100 osób w układzie teatralnym w godzinach od
8:00 do 19:00; wraz ze sprzętem multimedialnym, w terminie ………….. 2019r. z wszystkimi
parametrami i warunkami określonymi szczegółowo w "formularzu ofertowym” Wykonawcy
z dnia …………………. r., które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia z należytą starannością,
najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego.
§ 3.
Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do dnia …………. 2019r.
§ 4.
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się zgodnie z Ofertą Wykonawcy
na kwotę brutto ogółem: .............................. złotych słownie: ....................................................
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy: ........................................................ w ciągu 30 dni
kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury. Faktura/rachunek winna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca:
Stowarzyszenie Akademia Sportu
Ul. Szkolna 7
83-307 Kiełpino
NIP 5892036807
Regon 368342540
Odbiorca:
Stowarzyszenie Akademia Sportu
Ul. Szkolna 7
83-307 Kiełpino
NIP 5892036807
Regon 368342540
Niewłaściwie wystawiona faktura/rachunek zostanie zwrócona na adres wystawcy;
3. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż w dniu dostarczenia zamówienia do
siedziby Zamawiającego – po dokonaniu jego odbioru ilościowego.
4.Zamawiający stwierdza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na zapłatę
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
§ 5.
1.Ceny określone w Ofercie Wykonawcy nie podlegają negocjacji i nie mogą być zmienione
do końca trwania niniejszej Umowy.
§ 6.
1.Ceny określone w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy zawierają całkowitą wartość dostawy wraz

z kosztami transportu i jego ubezpieczenia.
§ 7.
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na zasadach ogólnych właściwych dla
poszczególnych asortymentów. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym od
dnia podpisania każdego z protokołów odbioru przedmiotu umowy.
§ 8.
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych zgodnie z treścią § 2. ust. 9
umowy, a w przypadku opóźnienia dostawy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 9
i § 4, Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia
brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5. ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
2. Za zerwanie umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej
w wysokości 20 % całkowitej wartości zamówienia brutto należnego Wykonawcy,
określonego w § 5. ust. 1 umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar
umownych.
4. Wykonawca zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu i dokona jej zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
§ 9.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji jakościowych w terminie 2 dni
od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia, że przedmioty umowy są uszkodzone, posiadają wady
uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego

lub przedmiot umowy nie odpowiadają pod względem technicznym, jakości, funkcjonalności
i estetyki wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe i
na własny koszt.
§ 10.
Umowę może rozwiązać każda ze Stron z zachowaniem 2- dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 11.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 12.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową wiążące są ustalenia i zobowiązania
wynikające z Oferty Wykonawcy z dnia .......................... 2019 r. oraz przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
§ 14.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą starały się
rozwiązać polubownie. W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod
rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15.
Za koordynację i realizację zamówienia imiennie odpowiadają:
• ze strony Zamawiającego – Pani Edyta Herbasz, tel. 695513059,
• ze strony Wykonawcy – Pan/i ............................................., tel. ................................

§ 16.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
• 2 egzemplarze. otrzymuje Zamawiający
• 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Załączniki do Umowy:
• Oferta wykonawcy

....................................................
Wykonawca

......................................................
Zamawiający

