Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Email: basen@mcsir.nowytarg.plk
Nasz znak: MCSiR.2615.11.2015

Nowy Targ, dnia 02.10.2015r.

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla
pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz
z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
2.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bogusław Szeliga – Pracownik zaplecza sportowego MCSiR w Nowy Targ.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla
pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zgodnie z przepisami bhp (Art.
2376 KP Dz.U.2014 r., poz. 1502; z późn. zm.) wg następującego asortymentu i jego parametrów:

1. Męska koszulka polo
skład surowca: 100% z bawełny
gramatura 200 g/m2
- krótki rękaw
- zapinanie na dwa guziki
- boczne rozcięcia
- ściągacze na rękawach
- rękawy i dół wykończone obrębem
- miękki chwyt bawełny
- kolor czarny
Ilość : 22 szt.
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm
u podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Spodnie męskie ogrodniczki
typ: WORK
skład surowca: 35% Bawełna, 65% Poliester
gramatura: 245 g/m2
tkanina: KB Textil
- karczek przedni cięty - od góry kontrastowy
- kieszeń karczka, zapinana na zamek kryty patką
- dwie kieszenie przednie naszywane
- rozporek przedni zapinany na zamek
- rozporek boczny po lewej stronie zapinany na guzik
- i napy (podwójna regulacja obwodu)
- jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna, kryta patką
- nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia wkładu od dołu
- kieszeń tylna na prawej nogawce, kryta patką zapinaną na rzep
- jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce
- tył profilowany
- szelki elastyczne, regulowane klamerkami z przodu
- nogawki wykończone obrębem
- stębnowanie kontrastowymi nićmi
- kolor popielaty z czarnymi wstawkami
Ilość: 34 szt.
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm
u podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3. Bluza męska
typ: WORK
skład surowca: 35% Bawełna, 65% Poliester
gramatura: 245 g/m2
tkanina: KB Tekstil
- zapinana na kryte napy
- karczki przednie i tylny – kontrastowe
- podkrój szyi wykończony kołnierzem
- jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
- jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie
- dwie kieszenie przednie asymetryczne, naszywane
- rękawy - dwukolorowe, wykończone obrębem z podwójną
- regulacją na napy
- dół bluzy wykończony paskiem, po bokach guma
- dopasowująca
- stębnowanie kontrastowymi nićmi
- kolor popielaty z czarnymi wstawkami
Ilość: 22
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm
u podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz logo 20 cm u podstawy z tyłu na
plecach.

4. Polar męski
skład surowca: 100% Poliester (mikro polar)
- zapinany na zamek błyskawiczny
- dwie kieszenie
- mikro polar z wykończeniem antypilingowym
- rękawy wykończone mankietem z gumą
- dołem sznurek ściągający z regulacją na stopery
- kolor czarny
Ilość: 12 szt.
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm u
podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz logo 20 cm u podstawy z tyłu na
plecach.
5. Półbuty i trzewiki męskie
typ: WORK
- spełnia normę EN ISO 20345
- wierzchy obuwia wykonano z licowej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- język miechowy z tworzywa sztucznego
- do wypełnienia górnej części obłożyn oraz języka miechowego zastosowano piankę pouliretanową,
podnoszącą komfort użytkowania.
- podszewki obłożyn wykonano z oddychającej, odpornej na ścieranie dzianiny dystansowej
- na podszewki przyszew zastosowano włókninę poliestrową
- podnosek – kompozytowa ochrona palców zabezpieczająca przed uderzeniem do 200 J
- uskok niwelujący grubość podnoska zabezpiecza wyprofilowana gumowa listwa
- wkładka antyprzebiciowa – kompozytowa odporna na przebicie do 1100 N
- wyściółki wymienne profilowane
- zakładka (usztywnienie pięty) - tworzywo termoplastyczne
- obuwie sznurowane – zastosowano antykorozyjne oczka
- podeszwy wykonano z poliuretanu w kombinacji dwuwarstwowej, posiadają właściwości olejoodporne,
antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowejw części przedniej (czubek)
podeszwa z nadlewem zwiększa bezpieczeństwo i walory użytkowe
- kolor czarny
Ilość: 4 szt. - Półbut męski
Ilość: 7 szt. - Trzewik męski

6. Damska koszulka polo
skład surowca: 100% z bawełny
- krój dopasowany do sylwetki
- krótki rękaw
- zapinanie na trzy guziki
- boczne rozcięcia
- ściągacze na rękawach
- rękawy i dół wykończone obrębem
- miękki chwyt bawełny

- kolor biały
Ilość: 6 szt.
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm u
podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. Spodnie robocze damskie
typ: TEMIDA
skład surowca: 35% Bawełna, 65% Poliester
gramatura: 210 g/m2
tkanina: Klopman SBM
- zapinane na guzik, po bokach guma dopasowująca
- rozporek zapinany na zamek
- dwie kieszenie przednie wpuszczane
- nogawki wykończone obrębem
- kolor niebieski
Ilość: 6 szt.

8. Fartuch dla sprzątaczek
typ: KASAK
skład surowca: 35% Bawełna, 65% Poliester
gramatura: 210 g/m2
tkanina: KB Textil
- zapinany na napy modelujące cięcia pionowe
- karczki przodów odcinane
- podkrój szyi w kształcie litery "V"
- w środkowej części przodów i tyłu - tkanina w paski
- dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem
- rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem
- pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii
- zaczep na identyfikator na lewej piersi
- zaczep na klucze w prawej kieszeni
- kolor biały z szarymi i niebieskimi wstawkami
Ilość: 6 szt.
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm
u podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9. Polar damski
skład surowca: 100% Poliaster (mikro polar)
- zapinany na zamek błyskawiczny
- dwie kieszenie
- mikro polar z wykończeniem antypilingowym
- rękawy wykończone mankietem z gumą
- dołem sznurek ściągający z regulacją na stopery

- kolor granatowy
Ilość: 7 szt.
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby wyhaftować logo zakładu o wymiarach 10 cm
u podstawy, z przodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz logo 20 cm u podstawy z tyłu na
plecach.
10. Trzewiki damskie ochronne bezpieczne
- wierzchy wykonane z mikrofibry, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne
- z kompozytowym podnoskiem (do 200 J)
- wymienna profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- bardzo dobre właściwości higieniczne, wkładka antybakteryjna
- podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na
ścieranie, z absorpcją energii w części piętowej, o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych na
podłożu ceramicznym i metalowym
- kolor biały
Ilość: 3 szt.

1.
2.
3.
4.
5.

Odzież i obuwie muszą spełniać wymagania wg Polskich Norm.
Dostawca udziela 12 m-cznej gwarancji na cały asortyment.
Dostawa na koszt Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy zestawienie rozmiarów pracowników po podpisaniu umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Terminy wykonania usługi nie później niż do 25 października 2015 r.
2. Miejsce dostawy: Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Odzież
pracownicza MCSiR” do 12.10.2015r., do godz. 1200 lub składać w sekretariacie (I piętro) w siedzibie
Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 34-400 Nowy Targ.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….....
E-mail: ……….……………………………………………………….......
Numer REGON: ...…………………………………….……………...
Numer NIP: …..………………………………….………………….....
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej
i ochronnej oraz obuwia dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym za kwotę ........................ zł netto (słownie: …..............…..........................................), plus VAT …...
…....................................................... zł; wartość brutto wynosi: ..................................................................( słownie
złotych:..............................................................................................................................)
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :

.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

Załącznik nr 2

UMOWA MCSiR. 2615.11.2015
zawarta w dniu .............................
pomiędzy :
Gminą Miasto Nowy Targ - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12, REGON: 491893256
reprezentowaną przez:
Bartosza Ścisłowicza Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, zwanym dalej
Zamawiającym,
a firmą:
......................................................................
NIP: .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą.
reprezentowanym przez:
1...................................................................
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego
Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia
dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) zakup, dostawę przedmiotu zamówienia na pływalnię miejską w Nowym Targu,
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony produkt będzie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych
oraz zgodny z zapytaniem ofertowym oraz ofertą.
4. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę zawiera załącznik nr 1 ,
który stanowi integralną częścią niniejszej umowy.
§2
Termin dostaw ustala się najpóźniej do dnia 25.10.2015 r.
§3
1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół zawierający wszelkie ustalenia
z przeprowadzonego odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych dostarczonego
asortymentu, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towarów
wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonego
towaru na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto w wysokości .............................................................................................................................................. zł
[słownie: ..............................................................................................................................................).
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokolarny odbiór zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego .
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego § 4 ust.
1 za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.
§7
1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego,
1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią:
a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Zamawiający

Wykonawca

