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Zapytanie o cenę nr 1/2014 

 
Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ogłasza udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania o cenę na dostawę sprzętu sportowego dla uczestników projektu pn. „MultiSport”. 
 

Oferty należy przesłać pocztą na adres (lub złożyć osobiście): 

Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA"  

60-626 Poznań ul. Golęcińska 9 

 

 

z dopiskiem „Konkurs na dostarczenie sprzętu sportowego  

w ramach projektu MultiSport” 

 

Termin składania ofert: 08.08.2014 do godziny 15.00. 

 

 

Regulamin Zapytania 
 

Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ogłasza udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę na dostawę sprzętu sportowego dla uczestników projektu pn. „MultiSport”, którego 

zakres i warunki dostawy określone zostały w regulaminie.  

 

§ 1 

 

Postanowienia wstępne:  

1. regulamin określa cele zapytania, warunki składania ofert na zamówienie publiczne w trybie 

zapytania o cenę, zasady ogłaszania wyników, kryteria oraz sposób oceny ofert,  

2. zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę rozstrzygnie Komisja Konkursowa powołana 

przez Prezesa Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”  

 

 

§ 2 
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Celem zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę jest wyłonienie dostawcy zestawów 

sprzętu sportowego do realizacji projektu pn.: „MultiSport”.  

  

§ 3 

 

Sposób informowania o przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na 

nabór dostawcy: Informacja o przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę i 

regulamin znajdują się w siedzibie Szkolnego Związku Sportowego "WIELKOPOLSKA", na stronie www 

SZS „WIELKOPOLSKA” oraz zostały przekazane podmiotom biorącym udział w postępowaniu. 

 

§ 4 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprzętu sportowego 
 
Przedmiot i warunki zamówienia są następujące: 

1. Parametry techniczne zestawu sportowego (specyfikacja techniczna przedstawiona w 
załączniku nr 2 do regulaminu) 

A. Zestaw do zabaw ruchowych (patyczaki, laski, słupki i podstawki)  

B. Pachołki treningowe 5 cm/50szt. 

C. Pachołki duże 6 szt. 

D. Skakanka z możliwością regulacji 10 szt. 

E. Drabinka koordynacyjna 9 m 

F. Piłka lekarska 2 kg 2 szt. 

G. Piłka siatkowa 6 szt. 

H. Piłka ręczna 6 szt. 

I. Piłka koszykowa 6 szt. 

J. Drążek na drabinkę 90/80 

K. Ringo (pełna guma) 4 szt. 

L. Pompka do piłek z zestawem igieł 

M. Gwizdek + smycz 

N. Stoper + smycz  
 

2. Ilość zestawów: 66 kompletów.  

3. Dostawca przedstawi w ofercie warunki gwarancji na każdy z elementów zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby poszczególnych szkół, klubów 
sportowych oraz ośrodków sportowych biorących udział w projekcie, których lista wraz z 
danymi teleadresowymi zostanie przekazana dostawcy jako załącznik nr 2 do umowy. 
Dostawa zostanie dokonana na koszt Dostawcy i będzie wliczona w cenę zamówienia.   
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5. Dostawca ma prawo realizacji zamówienia w partiach (w pełnych pakietach 
dla poszczególnych szkół).  

6. Dostawy potwierdzone zostaną na podstawie protokołów przekazania podpisanych przez 
upoważnionych przedstawicieli podmiotów (wskazanych w załączniku nr 2 do umowy) 
biorących udział w Projekcie. 

7. Zamawiający dopuszcza dokonanie zapłaty, za prawidłowo zrealizowane części zamówienia, 
na podstawie prawidłowo dokonanych dostaw, protokołów przekazania i wystawionych 
faktur.  

 

§ 5 

 

1. Rozpatrywane będą tylko oferty łączne na cały zakres proponowanej dostawy. 

2. Oferent składając ofertę zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z dobrymi praktykami. 

3. Faktura VAT musi zawierać: nazwę towaru, ilość, cenę oraz termin płatności (14 dni). 
4. Nieprzekraczalny termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do 31.08.2014 r. 

 

§ 6 

 

Warunki uczestnictwa w zamówieniu publicznym w trybie zapytania o cenę:  

1. W konkursie na wybór dostawcy do realizacji Projektu pn. „MultiSport” mogą brać udział 

zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne i jednostki organizacyjne 

oraz  podmioty gospodarcze które: 

a. Zobligują się do dostawy zamówienia zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 2 do 

umowy),  

b. Podpiszą umowę określającą warunki i zakres zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

2. Ofertę zawierającą parametry wskazane w ogłoszeniu należy złożyć na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych podmiotu składającego ofertę.  

4. Do oferty należy dołączyć przykładowy zestaw sportowy. 

 

§ 7 

 

Zasady zgłaszania ofert:  

Oferty należy przesłać pocztą na adres (lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie):  
 

Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" 60-626 Poznań ul. Golęcińska 9 
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z dopiskiem  

„Konkurs na dostarczenie sprzętu sportowego w ramach projektu MultiSport”.  

Termin składania ofert: 08.08.2014 r. do godziny 15.00. 

1. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  

Rozpatrzenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nastąpi: 11.08.2014 godzina 10.00 

 

§ 8 

 

Sposób i kryteria oceny wniosków:  

1. Nadesłane wnioski będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej  

I. Kryteria oceny ofert:  

a. cena – 100 % 

2. Komisja sporządzi protokół z postępowania zamówienia publicznego w trybie zapytania o 

cenę i przedłoży go Prezesowi SZS „WIELKOPOLSKA”. 

3. Wybór podwykonawcy zatwierdzi zarządzeniem Prezes SZS „WIELKOPOLSKA” na podstawie 

propozycji Komisji. 

4. Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

 

§ 9 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Podmiot, który zostanie wyłoniony przez Komisję w toku postępowania zostanie niezwłocznie 

pisemnie poinformowany o wyniku postępowania.  

2. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony przez Komisję w toku postępowania zamówienia 

publicznego w trybie zapytania o cenę zostanie zawarta umowa w celu realizacji dostawy.  

3. Dostawca zobowiązuje się do podpisania umowy (będącej załącznikiem nr 1 do Zapytania o 

cenę) nie później niż 3 dni po wezwaniu Zamawiającego dokonanym pisemnie.  

4. Dostawca składając ofertę potwierdza, że akceptuje wszystkie jej warunki i elementy. 

 

 

 

Zdzisław Urbańczyk 

Prezes SZS „WIELKOPOLSKA” 
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Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę 

 

Umowa dostawy 
 

 
Zawarta w dniu ……………….. 2014 r. pomiędzy 
 
Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”, 60-626 Poznań ul. Golęcińska 9, zarejestrowany 
pod numerem KRS 0000028529, NIP 778-13-33-348, reprezentowanym przez:  
Zdzisława Urbańczyka – Prezesa SZS „WIELKOPOLSKA”, 
Edwarda Strzymińskiego – Vice prezesa SZS „WIELKOPOLSKA”, 
zwanym dalej Zamawiającym. 
a 
…………………………………………z siedzibą w ……………………………………..;  NIP: ………………………….;  
reprezentowanym przez:   
………………………………. - ………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na podstawie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zgodnie z zasadą 

konkurencyjności i wyboru oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
dostawę: 

a. 66 zestawów sprzętu sportowego. 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został ujęty w regulaminie zapytania o 

cenę oraz ofercie Wykonawcy, będących załącznikiem do niniejszej umowy (Załącznik nr 2 do 
umowy). 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane zamówienie,  
w zakresie wskazanym w ust. 1 § 1. 

 
§ 2 

1. Dopuszcza się możliwość wystawiania przez Dostawcę faktur cząstkowych na prawidłowo 
dostarczone i udokumentowanie partie dostawy zgodnie z postanowieniami określonymi w 
Regulaminie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury wraz z protokołami przekazania, do 
Zamawiającego na adres: Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" 60-626 Poznań ul. 
Golęcińska 9, najpóźniej do 5 dni po dostarczeniu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, przedstawi zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem certyfikat 
producenta (dla każdego z produktów) lub złoży deklarację zgodności wydaną przez 
producenta bądź dystrybutora potwierdzającą certyfikacje produktu. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. 
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§ 3 

1. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia - dostawy wynosi:  
a. (66 zestawów sprzętu sportowego) wynosi ………………….. zł brutto (słownie: 

…………………….). Cena za dostawę jednego zestawu sprzętu sportowego wynosi 
………………… zł brutto (słownie: …………………….). 

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie następował do dnia 31.08.2014 r. 
3. Zestawy sprzętu sportowego zostaną przekazane na podstawie protokołu przekazania, 

podpisanego przez przedstawiciela każdego z podmiotów zakwalifikowanych do programu 
pn. „MultiSport” oraz Wykonawcę (wzór protokołu załącznik nr 3 do umowy). 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazania protokołów odebranych ze szkół Zamawiającemu.  
5. Termin płatności faktury wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem dostarczenia prawidłowo 

udokumentowanych dokumentów dostawy. 
6. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 

odsetek w ustawowej wysokości. 
 

§ 4 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres co 
najmniej 12 miesięcy, zgodnie z zapisami przedstawionymi w ofercie. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a. za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wartości 

umownej brutto, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
b. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i okresie 

gwarancji, w wysokości 0,4% wartości umownej brutto, określonej w § 3 ust 1 za 
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu w wysokości 10% wartości umownej brutto, określonej w § 3 ust 1. 

 
§ 6 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia jej podpisania, tj. ………..  2014 roku do 31.08.2014 r. 
 
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej. 
2. Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
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Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

§ 11 
1. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 

a. Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1) 
b. Lista podmiotów, do których zostanie dostarczony przedmiot zamówienia (Załącznik 

nr 2).  
 
 
 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Wykonawca Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do umowy 

FORMULARZ  OFERTY 

 
Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................................................  

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

 (w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy-Pełnomocnika a poniżej jego dane) 

Adres korespondencyjny:   ...........................................................................................................................................  

TEL:  ...................................................................  

REGON:   ...........................................................  NIP:   ......................................................................  

Adres e-mail do korespondencji:   .....................................................................................................  

 
 

Szkolny Związek Sportowy 

„WIELKOPOLSKA” 

ul. GOLĘCIŃSKA 9 
60-626 POZNAŃ 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania o cenę na: Dostawę 66 zestawów sprzętu sportowego w 

ramach Programu „MULTISPORT”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w 

całości wszystkie warunki zawarte w umowie do zapytania. 

1. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie, za cenę 

całkowitą: 

brutto   ..........................................................................................................................................................................  zł, 

słownie brutto:  ..........................................................................................................................................................   zł. 

-     Kwota wyrażona w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 

(przewidywany termin podpisania umowy do 18.08.2014r.) do 30.08.2014 r.  

4. Oświadczamy, że uważamy się związani złożoną ofertą przez 60 dni. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr X do zapytania 

o cenę). Akceptujemy i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na określonych we wzorze umowy 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych części zamówienia 

(podać opis tych części): 

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

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

7. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, na  

zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o 

których mowa w art. 22 ust.1, opisanych w pkt. 3.1.2 SIWZ, należy podać nazwy (firmy) 

podwykonawców: 

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

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

  Oferta została złożona na ....................  ponumerowanych stronach. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

 strona 

1)  ............................................................................................................................................................   ...................  

2)  ............................................................................................................................................................   ...................  

3)  ............................................................................................................................................................   ...................  

 

 

 
 
 
 
 

  

   ................................................,  ........................ 2014 r  ............................................................................   
 miejscowość  data podpis i pieczątka  imienna  uprawnionego(-ych)   

przedstawiciela(-i) Wykonawcy
1
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 
 
DOSTAWCA: 
                                               
                                               
                                               

ODBIORCA: 
                                       
                                       
                                       

PRZEDMIOT DOSTAWY: 
 

Lp. nazwa artykułu Producent typ/model j.m. ilość 

     

1. 
Zestaw do zabaw ruchowych (patyczaki, laski, słupki i 
podstawki)  

  szt. 1 

2. Pachołki treningowe 5 cm/50szt.   szt. 1 
3. Pachołki duże 6 szt.   szt. 6 
4. Skakanka z możliwością regulacji 10 szt.   szt. 10 
5. Drabinka koordynacyjna 9 m   szt. 1 
6. Piłka lekarska 2 kg 2 szt.   szt. 2 
7. Piłka siatkowa 6 szt.   szt. 6 
8. Piłka ręczna 6 szt.   szt. 6 
9. Piłka koszykowa 6 szt.   szt. 6 

10. Drążek na drabinkę 90/80   szt. 1 
11. Ringo (pełna guma) 4 szt.   szt. 4 
12. Pompka do piłek z zestawem igieł   szt. 1 
13. Gwizdek + smycz   szt. 1 
14. Stoper + smycz    szt. 1 

 
 
 
 Towar odebrał: 

Kwituję odbiór kompletu sprzętu, instrukcji montażu  
i użytkowania oraz certyfikatów bez uwag 

 
 
  ...............................................................................  
 Towar wydał: (czytelne imię i nazwisko) 
    
 
  ......................................................   ...............................................................................  
 (pieczątka) (data, pieczątka i podpis) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę 
 
 

Specyfikacja techniczna sprzętu sportowego 
 

1. Zestaw do zabaw ruchowych (patyczaki, laski, słupki i podstawki)  

Zestaw wykonany z plastiku do dowolnego komponowania torów przeszkód. W zestawie: 

8 podstaw, 8słupków 120cm, 4 poprzeczki 120cm, 8łączników. 
 

2. Pachołki ( czapeczki),  zestaw 50 sztuk z nosidłem 

Pachołki (czapeczki), zestaw 50 sztuk (5 kolorów po 10 szt. z koloru). Pachołek wykonany 

z tworzywa sztucznego.  
 

3. Pachołki duże 6 szt. 

Pachołki duże 30 cm, wykonany z tworzywa sztucznego.  
 

4. Skakanka z możliwością regulacji 10 szt.  

Skakanki sznurkowe, wykonane z plecionej, kolorowej linki. Rączka plastikowa, długość 

regulowana, skakanka na łożysku. 
 

5. Drabinka koordynacyjna 9 m 

Drabinka koordynacyjna płaska długość 9 m. wykonanie: szczeble plastik, pas tworzywo sztuczne,  

22 szczebelki, klamry umożliwiające dopięcie kolejnych drabinek  
 

6. Piłka lekarska 2 kg 2 szt. 

Piłka lekarska wykonana ze skóry lakierowanej waga 2 kg nadaje się do ćwiczeń gimnastycznych i 

rehabilitacji. 
 

7. Piłka siatkowa 6 szt.  

Piłka do siatkówki, szyta maszynowo, rozmiar 4, Przeznaczona do gry na hali, klasy co 

najmniej V4M 1900. Wykonana z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. 
 

8. Piłka ręczna 6 szt. 

Wykonana z materiałów syntetycznych, szyta ręcznie. Rozmiar 1  
 

9. Piłka koszykowa 6 szt.  

Piłka do koszykówki, gumowa, rozmiar nr 3. Piłka wykonana z gumy oraz osnowy 

nylonowej. Nadaje się do gry na sali, jak i na zewnątrz. Podwójnie laminowana butylowo-

gumowa dętka oraz wewnętrzne nylonowe wzmocnienie zwiększa wytrzymałość piłki na 

utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia powietrza oraz dla dobrego odbicia na każdej 

nawierzchni, powłoka z wypustkami ułatwiającymi chwytanie piłki. Obwód 55 - 58cm, 

waga 300 – 350g. 
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10. Drążek na drabinkę 90/80 

Drążek składany do zawieszania na drabinkę gimnastyczną. Konstrukcja drążka stalowa, 

zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne. Drążek o średnicy 36 mm. Może 

być zawieszany na drabinie gimnastycznej szerokości od 70 cm, posiadającej szczeble o grubości 

do 32 mm i wysokości do 42 mm. Dopuszczalne statyczne obciążenie drążka: 120 kg. Ruchome 

ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion górne – 

67,5 cm, dolne - 88 cm). 
 

11. Ringo (pełna guma) 4 szt.  

Kółko ringo wykorzystywane w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, jak również w grach 

sportowych, waga 160-165 gramów, z otworem dekompresyjnym i ryflowaniem górnej 

i dolnej powierzchni, średnica 17-20 cm, stabilne w locie i nie powodujące urazów 

palców. 
 

12. Pompka do piłek z zestawem igieł 

Pompka do piłek z wężykiem chowanym do pompki.  Możliwość dwustronnego pompowania, w 

zestawie komplet trzech igieł z wbudowanym powrotnym zaworem 
 

13. Gwizdek + smycz  

Gwizdek + smycz dla nauczyciela wychowania fizycznego, w komplecie ze sznurkiem do 

zawieszania na szyi. 
 

14. Stoper + smycz 15  

Stoper + smycz dla nauczyciela wychowania fizycznego, wyświetlane funkcje: zegar, 

kalendarz, stoper (1/100 sek.) z kontrolą czasu okrążenia, alarm z funkcją drzemki, 

format czasu 12 lub 24 godzinny, maksymalny czas pomiaru 23h 59min. 59sek. 

 

 
I. Oferowany i dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, 

kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego 
przeznaczeniem, nadto posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty wystawione przez 
niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym.  

 
II. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac 

towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas 
transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia (w tym potwierdzenie dostawy – zgodnie 
z wzorem załączonym do umowy). Dostawa sprzętu musi odbywać się w godzinach 
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ustalonych z Odbiorcami. Wykaz Odbiorców z danymi kontaktowymi *adres, telefon) 
zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 

 
III. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się 

jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze 
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i 
dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie 
gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. 

 
IV. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego- 
załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. 

 
V. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 

VI. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 
sprzęt. 

 
VII. Wzory sprzętu sportowego w wymienionych w specyfikacji ilościach sztuk w zestawie, 

należy wyeksponować do dnia 08.08.2014 r. do godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego, 
60-626 Poznań, ul. Golęcińska 9. Komisja Przetargowa dokona oceny zgodności sprzętu 
zaoferowanego ze specyfikacją zawartą w zapytaniu cenowym oraz oceni pod względem 
technicznym zaoferowany sprzęt. Wzory sprzętu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu 
postępowania. 


