Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.1.
do SIWZ
OR-IV.272.9.2020.JG

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
do I części zamówienia
(dostawa sprzętu sportowego)
Ja niżej podpisany ........................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy )

działając w imieniu i na rzecz …………………..........................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP ……………………………………

REGON …………………………………...

tel. .........................................................

fax ................................................................

e- mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę i montażem sprzętu sportowego oraz
luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej w ramach realizacji projektu ,,Gminy – aktywni członkowie
społeczności” w ramach trzeciego naboru Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4.
,,Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron
oraz sprawności administracji publicznej”
1) Oferuję realizację I części zamówienia (dostawa sprzętu sportowego) za cenę
ryczałtową……………………. brutto wg poniższej kalkulacji:
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rower spinningowy
Bieżnia elektryczna
Wioślarz aerobowy
Urządzenie
multifunkcyjne
Wyciąg
wielofunkcyjny
(brama)
Przyrząd
do
ćwiczeń
mięśni

Oferowany
Ilość
producent,
[szt.]
model,
typ,
parametr**
2
1
2
1
1
1

Cena
jedn.
netto [zł]

VAT
[%]

Cena
jedn.
brutto [zł]

Wartość
brutto [zł]

7.
8.

ramion i brzucha
Koszt dostawy
Koszt montażu
ustawienia

i

1
1

RAZEM
**) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu, podanie zbyt
ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty.

2) Zobowiązuję się udzielić na każde z urządzeń z I części zamówienia gwarancji na
okres ………………… miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania
protokołu odbioru.
3) Zobowiązuję się zrealizować dostawę I części zamówienia w terminie 60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4) Oświadczam, że:
- oferowane urządzenia przeznaczone są do użytku profesjonalnego i zobowiązuję się
załączyć do protokołu odbioru deklaracje zgodności na każdy z oferowanych produktów w
zakresie klasy ,,S”.
- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty będzie prowadził* / nie będzie prowadził* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).
* niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – należy wskazać:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………..…………………………….
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...............
- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:…………………………………………...zł.
5) Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom
(należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6) Tajemnica przedsiębiorstwa
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty,
dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010
i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
ze
względu
na
następujące
okoliczności .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................
7) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) _______________________________,
2) _______________________________,
3) …
4) …

8) Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest małym/średnim
przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):
 - TAK
 - NIE

.................................................................................
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik do formularza ofertowego
do I części zamówienia
OR-IV.272.9.2020.JG

Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych

Pieczęć firmowa
Wykonawcy

1. rower spinningowy – 2 szt.
L.p.
Wyszczególnienie parametrów

Wymagania
Zamawiającego

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca
wpisując
w pustych polach rzeczywiste
parametry / rozwiązania /
dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, a w
polach wypełnionych
dokonuje odpowiedniego
skreślenia

1)

Urządzenie do użytku profesjonalnego

wymagane

spełnia/nie spełnia*

2)

Szerokość 55-70 cm

3)

Wysokość 130-155 cm

4)

Długość 95-175 cm

5)

Dopuszczalna waga ćwiczącego do 150 kg

oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
wymagane

spełnia/nie spełnia*

6)

Waga urządzenia do 70 kg

7)

Hamulec elektromagnetyczny

oferowany
parametr
wymagane

spełnia/nie spełnia*

8)

Koło zamachowe 15-20 kg

9)

Ergonomiczne siodełko

oferowany
parametr
wymagane

spełnia/nie spełnia*

10) Regulacja siodełka w pionie i w poziomie

wymagane

spełnia/nie spełnia*

11) Ekran LCD wyświetlający co najmniej
ilość spalonych kalorii, dystans, czas,
prędkość

oferowany
parametr

12) Kolor szary, srebrny, czarny lub
kombinacja tych kolorów

oferowany
parametr

2. Bieżnia elektryczna – 1 szt.
L.p.
Wyszczególnienie parametrów

1)
2)

Urządzenie do użytku profesjonalnego
Szerokość 80-95 cm

3)

Wysokość 135-160 cm

4)

Długość 180-225 cm

5)

Silnik o mocy min. 3,5 KM

6)

Dopuszczalna waga ćwiczącego do 150
kg
Prędkość regulowana do co najmniej 18
km na godzinę
Wymiary pasa
długość 130-160 cm,
szerokość 50-60 cm
Waga urządzenia do 200 kg

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Pas piersiowy – bezprzewodowy czujnik
tętna
Wejście audio (3,5mm jack) - możliwość
podłączenia odtwarzacza muzycznego
lub telefonu komórkowego
Kąt nachylenia bieżni 0% do min. 15%
Uchwyt na butelkę, telefon
Komputer z programem treningowym,
ekran LCD wyświetlający co najmniej:
prędkość, czas, dystans, kalorie, puls,
nachylenie bieżni, tętno

Wymagania
Zamawiającego

wymagane
oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
wymagane

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca
wpisując
w pustych polach rzeczywiste
parametry / rozwiązania /
dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, a w
polach wypełnionych
dokonuje odpowiedniego
skreślenia

spełnia/nie spełnia*

spełnia/nie spełnia*

oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
wymagane

spełnia/nie spełnia*

oferowany
parametr
oferowany
parametr
wymagane
oferowany
parametr

spełnia/nie spełnia*

3. Wioślarz aerobowy – 2 szt.
L.p.
Wyszczególnienie parametrów

1)
2)
3)
4)

Urządzenie do użytku profesjonalnego
Urządzenie do treningu cardio, angażujące
do wysiłku barki, ramiona, plecy, klatkę
piersiową, brzuch, uda i łydki
Dopuszczalna waga ćwiczącego do 130 kg
Długość 190-280 cm

5)

Szerokość 50-70 cm

6)

Wysokość 50-130 cm

7)

Monitor LCD wyświetlający co najmniej:
czas, dystans, prędkość, spalane kalorie,
spersonalizowane treningi

8)

Siodełko ergonomiczne, regulowane

4. Urządzenie multifunkcyjne – 1 szt.
L.p.
Wyszczególnienie parametrów

1)
2)

Urządzenie do użytku profesjonalnego
Wysokość 240-260 cm

3)

Szerokość 300-330 cm

Wymagania
Zamawiającego

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca
wpisując
w pustych polach rzeczywiste
parametry / rozwiązania /
dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, a w
polach wypełnionych
dokonuje odpowiedniego
skreślenia

wymagane
wymagane

spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*

wymagane
oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

Wymagania
Zamawiającego

wymagane
oferowany
parametr
oferowany
parametr

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca
wpisując
w pustych polach rzeczywiste
parametry / rozwiązania /
dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, a w
polach wypełnionych dokonuje
odpowiedniego skreślenia

spełnia/nie spełnia*

4)

Głębokość 110-140 cm

oferowany
parametr

5)

liczba osób ćwiczących jednocześnie co najmniej 2
Urządzenie do treningu mięśni klatki
piersiowej, mięśni nóg, górnych partii
ciała ( triceps, biceps)
8 uchwytów na sztangi, dwa komplety
zabezpieczeń
przed
upuszczeniem
sztangi

oferowany
parametr

6)
7)

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

5. Wyciąg wielofunkcyjny – 1 szt.
L.p.

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca
wpisując
w pustych polach rzeczywiste
parametry / rozwiązania /
dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, a w
polach wypełnionych dokonuje
odpowiedniego skreślenia

Wyszczególnienie parametrów

Wymagania
Zamawiającego

1)
2)
3)

Urządzenie do użytku profesjonalnego
Wyciąg w kształcie bramy
Wysokość 230-260 cm

spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*

4)

Szerokość 360-400 cm

5)

Głębokość 90-110 cm

6)

Waga stosu min. 120 kg,

7)
8)
9)

regulacja obciążenia bloczków
Wyciąg górny i dolny
Urządzenie multifunkcyjne,
umożliwiające ćwiczenia górnych
partii mięśni (triceps, biceps, mięśnie
pleców, klatka piersiowa) oraz mięśnie
brzucha
W cenie mają się znaleźć akcesoria
niezbędne do ww. ćwiczeń ( karabinki,
strzemię, adaptery do brzucha, tricepsu
– kształt V i kształt prosty, pojedyncze
adaptery, drążek do podciągania)
Stalowa konstrukcja sprzętu

wymagane
wymagane
oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
wymagane
wymagane
wymagane

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

10)

11)

spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*

6. Przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion – 1 szt.
L.p.

Wyszczególnienie parametrów

1)

Wymagania
Zamawiającego

2)

Urządzenie
do
profesjonalnego
Wysokość 170-200 cm

3)

Szerokość 70-100 cm

4)

Długość 90-120 cm

5)

Elementy miękkie obite sztuczną
skórą
Ćwiczenia dedykowane partiom tj:
mięśnie brzucha, triceps
Specjalne uchwyty do ćwiczeń na
triceps, mięśnie brzucha

6)
7)

użytku

Parametry oferowane przez
Wykonawcę ( wypełnia
Wykonawca wpisując w pustych
polach rzeczywiste
parametry/rozwiązania/dokument
y potwierdzające spełnienie
wymagań, a w polach
wypełnionych dokonuje
odpowiedniego skreślenia

wymagane

spełnia/nie spełnia*

oferowany
parametr
oferowany
parametr
oferowany
parametr
wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

.................................................................................
(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

