
 
   

   

  

Zapytanie ofertowe 
Zakup realizowany w ramach operacji pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia do  realizacji usług w zakresie sportów 

wodnych w Nadmorskiej Przystani w Przewłoce”  w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność”  zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”. 

30.03.2023r 

 

Zamawiający: Weronika Słomska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RESERVON WERONIKA SŁOMSKA, Witkiewicza 

10A 76-270 Przewłoka NIP: 8392960643; Tel. 500092246 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
Zakup i montaż zadaszenia na basen zewnętrzny  
Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2023r 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Najważniejsze parametry: 

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego minimum 70 x 60 mm 

Długość całkowita zewnętrzna 15,45 m 

Szerokość wewnętrzna 7,75 m 

Szerokość zewnętrzna 9,03 m 

Wysokość w najwyższym punkcie 3,30 m 

Liczba segmentów ok. 6 szt. 

Przedłużenie prowadnic 3,0 m 

Dolna taśma ścian frontowych (wysokość) 8 cm                                                         

Wypełnienie:  z poliwęglanu lity 4 mm z filtrem UV  - ściany boczne, 10 mm komorowy bezbarwny z filtrem UV - dach 

Blokady antywiatrowe podwójne 

Drzwi front lub bok w największym module lewe lub prawe  

Płaskie szyny antypoślizgowe 15 mm  

Blokady modułów w szynach  

Transport i montaż u klienta na miejscu 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 100 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 
Cena –ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 

                                                   Cena najniższa 

Ilość  przyznanych punktów = ------------------------ x 100 
                                                   Cena badana 

Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów. 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi do 07.04.2023r 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego 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 (rodzice, dzieci, wnuki, 

teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 

krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione. 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku: 

- jeżeli treść jej nie odpowiada zapytaniu ofertowemu 

-jeżeli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

-jeżeli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym 

- jeżeli została złożona po terminie składania ofert 

 Ofertę w należy dostarczyć: osobiście lub pocztą na adres:  ul. Witkiewicza 10A 76-270 Przewłoka ( liczy się data wpływu 

oferty)  lub za pomocą poczty elektronicznej  (skan oferty) na adres:  kontakt@nadmorskaprzystan.pl. 

 

 
 

Weronika Słomska  

 


