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Zapytanie ofertowe podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na własnej stronie 

internetowej: https://csszamotuly.pl/przetargi/  

 

 
1. Nazwa zamówienia :  

Zapytanie ofertowe na montaż piłkochwytów i siatek na działce nr 3482/5 Centrum 

Sportu Szamotuły Sp. z o.o. 

2. Opis przedmiotu zamówienia :  

Przedmiotem zamówienia jest montaż piłkochwytów i siatek na działce 3482/5 Centrum 

Sportu Szamotuły Sp. z o.o. poprzez: 

 Zakup i montaż 6 słupów stalowych o wysokości 4,5 m 

 Zakup i montaż 2x2 zastrzały stabilizujące do słupów o wysokości 4,5 m 

 Zakup i montaż 13 słupów stalowych o wysokości 6m 

 Zakup i montaż 2x2 zastrzały stabilizujące do słupów o wysokości 6 m 

 Montaż siatki polipropylenowej splot 3,0mm oczko 12x12 cm kolor czarny 

na słupach 4,5 m o długości 94,00mb 

 Montaż siatki polipropylenowej splot 3,0mm oczko 12x12 cm kolor czarny 

 na słupach 6 m o długości 50,00mb 

 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada 

wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie 

zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, minimum: 

dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda, 

polegające na wykonaniu montażu piłkochwytów i siatek. 

 

 
4. Kryterium wybory 

Najważniejszym kryterium przy wyborze oferty jest cena brutto za wszystkie koszty 

związane z realizacją 

 

5.  Miejsce i termin składania ofert 

 Termin składania ofert ustalono do dnia 2 lipca 2018r. do godz. 8:00  

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły  

 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

https://csszamotuly.pl/przetargi/


 

 

 

6. Warunki wykluczenia 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo  

lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,   

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

7. Odrzucenie ofert 

    Odrzuceniu podlegają oferty: 

 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

 złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym  

 

8. Termin realizacji zamówienia; 

Termin wykonania zamówienia zostaje określony do dnia 15.07.2018r. 

 

9. Zmiana umowy:  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe 

dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia 

wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 

 

10.  Załączniki: 

 Załącznik nr 1 Formularz oferty 

 

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie 

informacji na własnej stronie internetowej https://csszamotuly.pl/przetargi/  

 

12. Informacje o polityce prywatności 

 

 

Sporządził: Bartosz Węglewski – Manager Sprzedaży i Marketingu , tel. 505 800 854 e-mail: 

b.weglewski@csszamotuly.po  

 

 

 

Zatwierdził: 
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