
         
Zamawiający:                                                                                          Kiełpino 12.10.2018

Stowarzyszenie Akademia Sportu

Ul. Szkolna 7

83-307 Kiełpino

NIP 5892036807 

Regon 368342540

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Akademia Sportu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym  zakupu i

dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji  projektu „ Współfinansowanego ze

środków  –  Funduszu  Sprawiedliwości,  którego  dysponentem  jest  Minister

Sprawiedliwości”., pod nazwą  „ BE ALIVE and Never Give Up”

1) Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych

2) Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Bloczki samoprzylepne 76x76 mm, 100 karteczek w bloczku szt.10

Bloczki samoprzylepne 51x38 mm, 100 karteczek w bloczku szt.10

Cienkopis czerwony, grubość linii 0,5 mm szt.3

Cienkopis zielony, grubość linii 0,5 mm szt.3

Długopisy niebieskie – kulka pisząca o średnicy 0,05 mm szt. 1000

Dziurkacz do 20 kartek, z ogranicznikiem formatu, szt.2

Gumka do zmazywania, mat. Guma chlebowa szt.3

Kalkulator - 8 pozycyjny wyświetlacz; obliczanie marży mu; podwójne zasilanie; klawisz 

wycofywania, klawisz dwóch zer Wymiary 107 x 127,7 x 32,7mm; szt.3

Klej w sztyfcie 3szt



Klipy biurowe 19mm – op. 12 szt.op.5

Klipy biurowe 25mm – op. 12 szt.op. 5

Klipy biurowe 32mm – op. 12 szt.op.5

Koperta biała C4 samoprzylepna z paskiem – op. 100 szt.op.2

Koperta biała C4 rozszerzana wymiary ok. 229x324x38  – op. 100 szt.op.1

Korektor w taśmie 8mx5mm szt.3

Kosz biurowy na śmieci 12l – ażurowy szt.9

Linijka 50 cm szt.3

Marker permanentny, czarny szt.50

Marker do płyt CD, grubość linii 0,9 mm szt.4

Nożyczki biurowe ok. 21 cm szt.3

Ołówek HB szt.10

Papier ksero biały A4, 80g (ryza-500 kartek)ryza5

Biały samoprzylepny papier do drukarki format a4 – opakowanie 100 arkuszy op.1

Rozszywacz z blokadą szt.3

Segregator A4/50mm wykonany z tektury obustronnie pokrytej  folią czerwony szt. 5

Spinacze biurowe 25 mm opak.100 szt op.10

Spinacze biurowe 50 mm opak.100 szt op.10

Taśma klejąca 18 mm szt. 10

Teczka do podpisu a4 -19 kart szt.20

Temperówki szt.3

Zakreślacze (jaskrawe),w 3 kolorach szt.5

Znaczniki indeksujące samoprzylepne 20x50 – 4 kolory po 50 karteczek w każdym szt.5

Zszywacz metalowy, głębokość zszywania do 6 cm (do 40 kartek)szt.5

Zszywacz głębokość zszywania do 5 cm (do 20 kartek)szt. 3



Zszywki 24/6  1000 szt./op szt. 3

Zszywki 23/6  1000 szt./op szt. 3

3)Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub

osobami  wykonującymi  w  imieniu  Beneficjenta  czynności  związane  z  przygotowaniem  i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika;

d) pozostawaniu 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.

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.

4)Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty upływu terminu do składania

ofert.

5) 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: 

3. Stowarzyszenie Akademia Sportu

 ul. Szkolna 7

 83-307 

z dopiskiem „Oferta BE ALIVE and Never Give Up ”

      3. pocztą internetową na adres: stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com

6)Termin składania ofert: do 19.10.2018 roku do godz. 10.00

7)Kryteria oceny oferty: cena 100% 

Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie  uznana  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu  

z najniższą ceną brutto .

8)  Opis sposobu przygotowania oferty: 

W ofercie należy podać cenę brutto

9) Osoby do kontaktu: 

Edyta Herbasz Tel.695-513-059

10)Inne informacje: 

Kiełpino, dn. 12.10.2018r



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

Dane dotyczące zamawiającego

Stowarzyszenie Akademia Sportu

Ul. Szkolna 7

83-307 Kiełpino

Mail:stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com

Tel: 695-513-059



Wykaz cenowo - asortymentowy:

Opis towaru Jednostka
miary

Ilość
Cena

łączna
(netto)

Cena
łączna

(brutto)
Bloczki samoprzylepne 76x76 
mm, 100 karteczek w bloczku szt. 10 0,00 zł  
Bloczki samoprzylepne 51x38 
mm, 100 karteczek w bloczku szt. 10 0,00 zł  
Cienkopis czerwony, grubość 
linii 0,5 mm szt. 3 0,00 zł  
Cienkopis zielony, grubość linii 
0,5 mm szt. 3 0,00 zł  
Długopisy niebieskie – kulka 
pisząca o średnicy 0,05 mm szt. 1000 0,00 zł  
Dziurkacz do 20 kartek, z 
ogranicznikiem formatu, szt. 2 0,00 zł  
Gumka do zmazywania, mat. 
Guma chlebowa szt. 3 0,00 zł  
Kalkulator - 8 pozycyjny 
wyświetlacz; obliczanie marży 
mu; podwójne zasilanie; 
klawisz wycofywania, klawisz 
dwóch zer
Wymiary 107 x 127,7 x 
32,7mm; szt. 3 0,00 zł  
Klej w sztyfcie 36g  3 0,00 zł  
Klipy biurowe 19mm – op. 12 
szt. op. 5 0,00 zł  
Klipy biurowe 25mm – op. 12 
szt. op. 5 0,00 zł  
Klipy biurowe 32mm – op. 12 
szt. op. 5 0,00 zł  
Koperta biała C4 
samoprzylepna z paskiem – 
op. 100 szt. op. 2 0,00 zł  
Koperta biała C4 rozszerzana 
wymiary ok. 229x324x38  – 
op. 100 szt. op. 1 0,00 zł  
Korektor w taśmie 8mx5mm szt. 3 0,00 zł  
Kosz biurowy na śmieci 12l – 
ażurowy szt. 9 0,00 zł  
Linijka 50 cm szt. 3 0,00 zł  
Marker permanentny, szt. 50 0,00 zł  



czarny
Marker do płyt CD, grubość 
linii 0,9 mm szt. 4 0,00 zł  
Nożyczki biurowe ok. 21 cm szt. 3 0,00 zł  
Ołówek HB szt. 10 0,00 zł  
Papier ksero biały A4, 80g 
(ryza-500 kartek) ryza 5 0,00 zł  
Biały samoprzylepny papier do
drukarki format a4 – 
opakowanie 100 arkuszy op. 1 0,00 zł  
Rozszywacz z blokadą szt. 3 0,00 zł  
Segregator A4/50mm 
wykonany z tektury 
obustronnie pokrytej  folią 
czerwony szt. 5 0,00 zł  
Spinacze biurowe 25 mm 
opak.100 szt op. 10 0,00 zł  
Spinacze biurowe 50 mm 
opak.100 szt op. 10 0,00 zł  
Taśma klejąca 18 mm szt. 10 0,00 zł  
Teczka do podpisu a4 -19 kart szt. 20 0,00 zł  
Temperówki szt. 3 0,00 zł  
Zakreślacze (jaskrawe),w 3 
kolorach szt. 5 0,00 zł  
Znaczniki indeksujące 
samoprzylepne 20x50 – 4 
kolory po 50 karteczek w 
każdym szt. 5 0,00 zł  
Zszywacz metalowy, głębokość
zszywania do 6 cm (do 40 
kartek) szt. 5 0,00 zł  
Zszywacz głębokość zszywania 
do 5 cm (do 20 kartek) szt. 3 0,00 zł  
Zszywki 24/6  1000 szt./op op. 3 0,00 zł  
Zszywki 23/6  1000 szt./op op. 3 0,00 zł  

0,00 zł

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 do 31.12.2018.

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 (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 - wzór Umowy 

UMOWA ………..…./SAS/2018

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 589-203-68-

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 „ BE ALIVE and Never Give Up”

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na zakup i dostawę 

materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń wielofunkcyjnych Stowarzyszenia Akademia 

Sportu, w ramach realizacji projektu BE ALIVE and Never Give Up

2. Wymagania dla przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do ww. zapytania ofertowego.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego – 

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 24.10.2018 r., po wcześniejszym 

uprzedzeniu Zamawiającego na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą, a 



Zamawiający zobowiązuje się przedmiot dostawy odebrać pod warunkiem stwierdzenia jego 

zgodności z zamówieniem pod względem ilościowo – jakościowym oraz zapłacić umówione 

wynagrodzenie.

§ 2.

1. Dostarczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie transportem i przy użyciu narzędzi 

zapewnionych przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

2. W przypadku stwierdzenia wad/braków w ilości poszczególnych pozycji przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca usunie je w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich

zgłoszenia.

§ 3.

1. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy do 

chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru mebli bez uwag.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 

określonych czynności związanych z realizacją zamówienia.

3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach 

związanych z realizacją umowy jest:

p. Edyta Herbasz tel. 695-513-059

4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach 

związanych z realizacją umowy jest:

…...........................................................................................................

§ 4.

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie ................... zł 

(słownie: …..................................).

2. Ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym jego dostarczenie.



3. Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po 

dokonaniu czynności określonych w § 2.

4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.

5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Powyższe kary umowne mogą być naliczone i dochodzone samoistnie (niezależnie od siebie), w 

każdym przypadku wystąpienia podstawy do ich naliczenia.

4. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bez składania w tym względzie 

odrębnego oświadczenia.

5. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych.

§ 6.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku gdy:



a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostawę zrealizowaną w 

sposób prawidłowy do dnia odstąpienia od umowy.

b) Wykonawca w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 nie przystąpił do realizacji umowy, nie 

zrealizował umowy w całości lub wykonuje ją w sposób niewłaściwy bądź dający uzasadnione 

podstawy do uznania, że nie zdoła wykonać zamówienia w terminie, mimo uprzedniego wezwania 

do przystąpienia do prawidłowego wykonania umowy.

2. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o 

przyczynie odstąpienia.

§ 7.

1. Termin realizacji umowy może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego z następujących 

powodów:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli łącznie 

zostaną spełnione poniższe warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego (faksem) najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem 

terminu wykonania umowy, o niemożliwości realizacji umowy w terminie umówionym podając 

uzasadnienie.

b) Wykonawca zaproponuje nowy dodatkowy termin wykonania umowy.

3. Zamawiający zastrzega, iż może nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy w 

okolicznościach wskazanych w ust. 2, jeśli może to spowodować szkody dla jednostki 

Zamawiającego.

4. W przypadku braku zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 umowy.



§ 8.

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 Zamawiający może 

niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach określonych w złożonej 

przez siebie ofercie.

4. Jeżeli pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub 

wynikły z realizacji umowy, przedmiot sporu powinien być przedstawiony najpierw osobie 

nadzorującej ze strony Zamawiającego.

5. Adresami dla doręczeń stron są adresy wskazane w komparycji umowy do czasu 

poinformowania drugiej strony o zmianie w tym zakresie.

6. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY  WYKONAWCA


