
Zapytanie ofertowe ZO/05/2022 – na dostawę piasku 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie obowiązującego w Spółce  

regulaminu do 130 000 zł 

 

 

I. Zamawiający 

Nazwa: „Centrum Sportu Szamotuły” Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Sportowa, 64-500 Szamotuły 

NIP: 787 210 77 58 REGON: 302 592 018 

 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego jest wykonanie poniższej usługi. 

a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 ton piasku z grupy 0/2 (0 do 2 mm) 

do piaskowania boiska naturalnego w Centrum Sportu Szamotuły Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły. 

b. Termin realizacji do 28.02.2022.  

c. Piasek o którym mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość. 

d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

 

 

 

III. Oferta:  

a. Dokumentacja oferty powinna zawierać: ofertę, sporządzoną na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

b. Kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, 

c. Oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu 

Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 

d. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

e. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy 

środków czystości wraz z rozładunkiem i wniesieniem do budynku. 

f. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 

g. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na 

fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Wykonawcę. 

h. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w 

przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego, lub przekracza założoną kwotę na 

realizację zamówienia 

i. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku wystąpienia zmian 

w przedmiocie zamówienia. 

j. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub 

osobiście na adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły w zamkniętych 

kopertach: w terminie do 18.02.2022r. do godz. 7.00. Oferta musi zawierać 

nazwę: „ Zapytanie ofertowe ZO/05/2022 na dostawę piasku” 



k. Oferta nie może być złożona w formie elektronicznej. 

l. Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2022. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej 

administracji Centrum Sportu Szamotuły.  

m. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dniu 21.02.2022r. 

zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Centrum Sportu  

Szamotuły, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie 

powiadomiony mailowo na adres mailowy przedłożony w ofercie. 

n. Pytania do oferty można kierować wyłącznie drogą mailową na adres 

b.weglewski@csszamotuly.pl 

 

IV. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:  

a. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do 

ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na 

podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

c. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 

przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez 

czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres 

wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

d. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

a. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w 

przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, 

przysługuje Pani/Panu: 

b. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 

c. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

d. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z 

zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO 

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 

RODO),  

g.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h. Nie przysługuje Pani/Panu:  prawo do przenoszenia danych (art. 20 

RODO). 

V. Postanowienia końcowe  

a. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

b. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom 

nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

c. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego 

Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie 

www.csszamotuly.pl  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.weglewski@csszamotuly.pl
http://www.csszamotuly.pl/


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO/05/2022 

 

 

 

………………………………..………………… 

/pieczęć wykonawcy/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

I. Zamawiający 

 

Nazwa: „Centrum Sportu Szamotuły” Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Sportowa, 64-500 Szamotuły 

NIP: 787 210 77 58 REGON: 302 592 018 

 

II. Oferent  

Nazwa:  

Siedziba:  

NIP:  REGON:  

E-mail:  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę 80 ton piasku z grupy 0/2 (0 do 2 mm) do 

piaskowania boiska naturalnego w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. oferuję za przedmiot 

zamówienia wraz z dostawą następującą cenę:  

Kwota netto : …………………………………………………………………….  

Kwota brutto: …………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Akceptuję  termin  wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

 

 

                                

 

……………………………………………… ………………………………. 

/miejscowość, data/       /podpis osoby upoważnionej/ 


