Pyzdry, dn. 24.07.2019 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701, 703-705 KODEKSU CYWILNEGO
NA ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA MKS ,,WARTA PYZDRY”
I. Postanowienia wstępne
1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1 i 70 3-70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)
2. Organizatorem przetargu jest:
Miejski Klub Sportowy ,,Warta Pyzdry”
Adres: 62-310 Pyzdry, ul. 3 Maja 46
e-mail: admin@pyzdry.pl
NIP 7891708186
REGON 300889607
zwanym dalej „Organizatorem”.
3. Przetarg organizowany jest w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na realizację zadania publicznego Program „Klub” 2018.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny
II. Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem przetargu jest zakup następującego sprzętu sportowego

Lp.

Nazwa

Liczba sztuk

1

Bramka typu Giza z siatką 120x80 waga ok 11 kg

2

2

Bramka przenośna pop-up z siatką z obciążnikami 120x80

4

3

Znaczniki pola płaskie (maty znaczące okrągłe)

24

4

Znaczniki pola płaskie (maty płaskie)

20

5

Oznacznik dziecięcy

10

6

Oznacznik juniorski

15

7

Oznacznik seniorski

10

8

Torba na sprzęt sportowy o długości 1 m

2

9

Opaska kapitańska junior

2

10

Mur na sprężynie wys. 180 cm

4

11

Torba sportowa na kółkach 120 l

2

12

Worek na piłki rozmiar 4 (na 15 szt.)

4

13

Mur piłkarski z tworzywa gumowego-plastikowego 180 cm

4

14

Wózek na mur piłkarski na 5 postaci, waga ok. 30 kg

1

15

Soccer wave rebounder

1

2. Cena powinna zawierać również koszt transportu towaru do odbiorcy.
3. Termin realizacji: sierpień 2019 r.
4. Kryterium ofert: cena 100%
5. Do przetargu nie należy wpłacać wadium.
III. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres admin@pyzdry.pl lub na adres MKS
,,Warta Pyzdry” ul. 3 Maja 46, 62-310 Pyzdry do dnia 02-08-2019 r.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.08.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim
w Pyzdrach pok. nr 10.
IV. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
V. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami
Osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Bartosz Lajtlich tel. 793 533 453.
VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu
Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1. Dane oferenta: nazwę, adres siedziby, NIP, REGON; dane kontaktowe.
2. Opis przedmiotu oferty.
3. Oferowaną cenę za przedmiot przetargu.
4. Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
oferenta.
VII. Ocena ofert
1. Oceny ofert dokonają osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. Organizator dokonuje otwarcia ofert oraz sprawdza czy oferty spełniają formalne wymagania
wynikające z treści ogłoszenia o przetargu.
3. Organizator odrzuca oferty jeżeli:
1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
2) oferta nie odpowiada treści przetargu.
4. Organizator może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie do uzupełnienia
oferty.
5. Organizator spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej biorąc pod uwagę kryterium: cenę – 100 %.
6. Osoby wyznaczone przez Organizatora po wyborze oferty najkorzystniejszej sporządzają
protokół z przebiegu przetargu.
7. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator wezwie niezwłocznie oferenta, który
złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli oferent uchyla się od zawarcia
umowy Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna
w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

8. Organizator niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania
wyboru, powiadamia na piśmie oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu
bez dokonania wyboru.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania przetargu, unieważnienia w całości lub w części w każdym czasie,
2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu.
2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty
zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami
ogłoszenia, a także warunkiem przetargu.
3. Organizator oraz oferent może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej
umowy, inny oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik
przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została
zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa
została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od
dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później
jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

Prezes MKS ,,Warta Pyzdry”
/-/ Radosław Parus

Oferta
……………………., dnia ……………….

…………………………………………………….
Pieczęć oferenta/pełna nazwa oferenta z adresem, NIP, REGON, Tel.

MKS ,,Warta Pyzdry”
ul. 3 Maja 46
62-310 Pyzdry
Oferta do ogłoszonego przetargu z dnia 24.07.2019 r. na Zakup sprzętu sportowego dla
MKS ,,Warta Pyzdry”
Po zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu składam/y ofertę:
Lp.

Liczba
sztuk

Nazwa

3

Bramka typu Giza z siatką 120x80 waga ok 11 kg
Bramka przenośna pop-up z siatką z obciążnikami
120x80
Znaczniki pola płaskie (maty znaczące okrągłe)

24

4

Znaczniki pola płaskie (maty płaskie)

20

5

Oznacznik dziecięcy

10

6

Oznacznik juniorski

15

7

Oznacznik seniorski

10

8

Torba na sprzęt sportowy o długości 1 m

2

9

Opaska kapitańska junior

2

10 Mur na sprężynie wys. 180 cm

4

11 Torba sportowa na kółkach 120 l

2

12 Worek na piłki rozmiar 4 (na 15 szt.)
Mur piłkarski z tworzywa gumowego-plastikowego 180
13
cm
14 Wózek na mur piłkarski na 5 postaci, waga ok. 30 kg

4

15 Soccer wave rebounder

1

1
2

Cena netto

Cena brutto

2
4

4
1

Razem
Oferta ważna - ………………………….
Cena podana w ofercie zawiera koszty transportu do MKS ,,Warta Pyzdry”.
Cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

…………………………………..
podpis

