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ZAPYTANIE CENOWE 
 
 

  Zakup/dostawa szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach 
 
 
Zamawiający:  Gmina Baćkowice 

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zakup/dostawa szafek wraz z zamkami, okablowaniem oraz centralnymi sterownikami do Krytej 

Pływalni w Baćkowicach 

 
Zadanie 1: Zakupy  

Lp. Nazwa produktu Ilość 
szt. Opis produktu 

1 Szafka HPL typ S2 50 

Szafka ubraniowa basenowa wykonana z płyty HPL z drzwiami 
typu S2 (dwoje drzwi,jedne nad drugimi, w jednym module-
słupku).  
Oparta jest na konstrukcji z profili aluminiowych, malowanych 
farbą proszkową w kolorze palety RAL.  
20szt kolor niebieski, 23szt kolor czerwony, 7szt zielony 
Szafki powinny być zintegrowane z ławkami. Ławki w kolorze 
szafek. 
Ostateczna ilość szafek będzie wynikała z poniższych długości 
ścian: 

1. Szatnia damska – kolor szafek/ławek czerwony 
* 2 ściany długości 306cm 

2. Szatnia męska – kolor szafek/ławek niebieski 
*  ściana długości 240 cm 
*  ściana długości 451 cm 

3. Szatnia niepełnosprawnych – kolor szafek/ławek zielony 
* ściana długości 230 cm 
 



2 Sterownik szafkowy 5 

Sterownik do obsługi drzwiczek, otwierając daną szafkę poprzez 
zwolnienie blokady zamka po przyłożeniu transpondera RFID 
opaska. Sterownik zasilany z sieci, oraz posiadający wbudowany 
akumulator pozwalający na pracę w przypadku awarii zasilania 
sieciowego. Na każdej „ścianie” z szafkami powinien być 
zamontowany osobny sterownik. Wymagane jest aby sterownik 
współpracował/był kompatybilny z paskami/transponderami 
systemu VIVO. Nie jest wymagane żeby sterownik 
współpracował z systemem sprzedaży biletów VIVO. 

3 Zamek szafkowy 100 

System zamków zasilanych i sterowanych przewodowo  

ze sterownikiem grupowym. Numer paska który otrzymał klient 

powinien odpowiadać szafce z tym numerem. Zamki powinny 

mieć możliwość awaryjnego otwarcia w przypadku awarii 

zasilania. Zamki powinny posiadać możliwość aktywacji lub 

dezaktywacji alarmu antywłamaniowego. 

4 
Zasilacz buforowy z 
podtrzymaniem 

5 

System zasilania awaryjnego. Ma służyć do ochrony wybranych 
odbiorników przed zakłóceniami zasilania z sieci energetycznej, 
których skutkiem mogłoby być zakłócenie lub przerwanie ich 
pracy.  

 
 
Wszystkie przedmioty zamówienia powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zaświadczenia, zgodność 
z obowiązującymi normami co do kontaktu z dziećmi w wieku szkolnym.  
 
Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. Formularz cenowy 
stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza 
ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia.  
 

1. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia ma być dostarczony i zamontowany w komplecie 31 dni od podpisania umowy. Dostawa 
ma być do Krytej Pływalni w Baćkowicach 

 
2. Zapłata 

Zapłata za dostarczony towar zostanie wniesiona w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia na 
podstawie dostarczonej FAKTURY.  
 

 

W opisie produktu zostały zawarte informacje jakimi ma się kierować Wykonawca 

podczas przygotowywania oferty. Wykonawca może dobrać przedmioty zgodne z 

opisem, lub inne spełniające funkcje jakie Zamawiający zawarł w opisie 

przedmiotów. 

3. Pozostałe warunki postępowania: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Do oferty należy złożyć: 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załączonego do 

ogłoszenia – załącznik nr 2. 

4. Kryteria sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
Najniższa cena – 90% = 90 pkt  



Gwarancja - 10% = 10 pkt 
Cena – 90 pkt otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę,  
Kryterium ceny: 

     Cena min. oferty 
    Wc=……………………….........x 100 pkt x 90% 
     Cena oferty badanej 
 Kryterium okres gwarancji: 

T – 24 miesiące –  2 pkt 
T - 36 miesięcy -  4 pkt 
T – 48 miesięcy – 6 pkt 
T – 60 miesięcy – 10 pkt 

 
W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  

z realizacją zlecenia (przygotowanie do transportu, rabaty, dojazd, montaż, okablowanie, itp.). 
Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 27.03.2019 r.  do godz. 12.00 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy 

zamieścić następującą informację: Zakup/dostawa szafek basenowych  do Krytej Pływalni w Baćkowicach 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 

5. Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 

− nazwę wykonawcy 

− adres wykonawcy 

− NIP wykonawcy 

− regon wykonawcy 

− wartość przedmiotu zamówienia  

cenę netto …..zł (słownie: …..............złotych) 

podatek VAT …....... zł (słownie ….......złotych) 

cenę brutto ….......... zł (słownie ….......złotych) 

− okres gwarancji 

− oświadczenie że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego 

zastrzeżeń 

Centrum Usług Wspólnych, 27-552 Baćkowice, Baćkowice 100 – Kryta Pływalnia 

6.  Termin wyboru oferty i kryteria oceny: 

a) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 27.03.2019r. O godzinie 12.15 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz będą spełniać warunki w nim zawarte. 

7. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Bernacki Zbigniew – (15) 86 81 656 
Dnia …..................    

       …………………………………………. 

                  Podpis  


