
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kajaków i sprzętu do 

uprawiania turystyki kajakowej w ramach projektu: 

 

„Wpłyń kajakiem w łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Zamawiający 

Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

Stary Rynek 17 

99-400 Łowicz 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie 

przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8 w w. aktu prawnego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kajaków i sprzętu do uprawiania turystyki 

kajakowej w ramach projektu  „Wpłyń kajakiem w łowickie – Bzura rzeką dla każdego 

turysty” 

2. Zakres zamówienia oraz wymagania minimalne 

2.1 Kajak dwuosobowy- 20 szt. 

- kajak polietylenowy dwuosobowy 

- długość od 440 cm do 480 cm 

- waga maks. 40 kg 

- szerokość maks. 80 cm 

- wyposażony w szczelny luk bagażowy posiadający owalny otwór przykryty gumową 

pokrywą 

- kajak wyposażony w wymienną końcówkę kila zabezpieczającą przed przetarciem 

      2.2 Kajak jednoosobowy – 2 szt. 

 - kajak jednoosobowy polietylenowy 

- długość min. 390 cm , maks. 430 cm 

- szerokość min. 60 cm , maks. 64 cm 

- waga około 28 kg 

 - siedzenie z wysokim oparciem 

- dwa luki bagażowe 

- olinowanie pokładu 

- dno z dwoma wewnętrznymi kilami 

- kajak wyposażony w wymienną końcówkę kila zabezpieczającą przed przetarciem 

- regulowanie podnóżki 

- wymienna nakładka na dziobie 

       2.3 Kamizelka asekuracyjna – 50 szt. 

 - kamizelka powinna być wyposażona z przodu w kieszonkę otwieraną z boku  

 - pasy odblaskowe na ramionach 

 - zapięcie kamizelki : dwa pasy z klamrami oraz pas krokowy 

 - rozmiar od S do XL 

 - kamizelka powinna spełniać normę PN-EN ISO 12402-5:2007 

 

       2.4 Wiosło aluminiowe - 45 szt. 

- wiosło proste jednoczęściowe wyposażone w drążek z duraluminium  

- pióro z tworzywa sztucznego fibrylon 

- długość od 220 cm do 230 cm 

- waga do 1,5 kg 

      2.5 Wieszaki pod kajaki- 22 szt. 

- wieszak do przechowywania kajaka i wiosła na ścianie    

- wyposażony w dolny hak do powieszenia wioseł oraz pasy 



   

   2.6 Wózek do przewozu kajaków – 2 szt. 

- korpus wykonany z polipropylenu, śruby ze stali nierdzewnej 

- 2 aluminiowe drążki Ø 20 MM, wraz z piankowymi otulinami 

- koła pompowane - Ø 260 MM 

- 3 metrowy pas z klamrą samozaciskową 

- waga do 4 kg  

- wymiary: gotowego do użycia: 490 x 395 x 350 MM 

- wymiary: po złożeniu: 490 x 180 x 235 MM 

 2.7 Przyczepa do przewozu 10 kajaków- 1 szt. 

         - przyczepa z homologacją 

 - niehamowana 1 osiowa 

 - zaczep przyczepy samochodowy z zabezpieczeniem 

 - rama i pozostałe konstrukcje metalowe ocynkowanie ogniowo 

 - kształtowniki w widocznych przekrojach zakończone zaślepkami PCV 

 - śruby, nakrętki M6,M8 zakończone nakładką PCV 

 - koło podporowe wraz z regulowaną obejmą 

 - opony rozmiar- 155 R 13- 2 szt 

 - felgi wzmacniane  

- uchwyty do umocowania kajaków 30 szt. 

- tylne oświetlenie przyczepy w specjalnie wyprofilowanej belce osłaniającej 

- przednie lampy pozycyjne LED 

- kliny pod koła wraz z uchwytami 

2.8 Pas montażowy-  22 szt. 

- pasy służące do wiązania kajaków na bagażnikach oraz przyczepach 

- pasy o szerokość  do 25 mm  

- samozaciskowa klamra  

2.9 Apteczka – 2 szt. 

- wyroby medyczne oznakowane znakiem CE 

- wyposażenie apteczki zgodne z normami Unii Europejskiej 

 

3. Wszystkie  przedmioty wskazane w pkt. 2 muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, 

rok produkcji 2013 lub 2014 , minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od dnia 

podpisania  protokołu odbioru. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od zawarcia umowy 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

 Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu 

 

VI. Wykaz dokumentów 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 



2. Do oferty należy załączyć dokument z którego wynikać będzie umocowanie 

osoby/osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, jeżeli podpis nie będzie składany przez pełnomocnika Wykonawcy. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 

Katarzyna Słoma – tel. 788 968 629 

  

VIII. Opis sposobu oceny ofert 

 

1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w  pkt. VI. 

2. Jeżeli zaoferowane kajaki oraz sprzęt do uprawiania turystyki kajakowej nie będzie 

spełniał wymagań określonych w rozdziale III, oferta nie będzie rozpatrywana. 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 

określone w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem:  

„Dostawa kajaków i sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej”  oraz  „ Nie 

otwierać przed 17.06.2014 r. godz. 12:00” Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą 

one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 17.06.2014 r. o godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte w 

dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej ( w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę. 

3. Cenę należy określić zgodnie z regułą określoną we wzorze formularza 

asortymentowo- cenowego oraz podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 

się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki rachunkowe polegające na : 

nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych tych poprawek. 

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz    

z   podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

 



Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu udzielenia zamówienia 

 

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.powiat.lowicz.pl .  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3.  W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta nie została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. 

 

XIII. Informacje pozostałe 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ,przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod 

warunkiem zawarcia przez obi jej strony pisemnego aneksu. 

5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT zmianie może ulec cena netto , 

stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem że cena brutto określona w 

ofercie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu. 

 

Załączniki : 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 


