
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”                               Świnoujście, dn. 20.12.2018 r. 

Ul. Matejki 22 

72-600 Świnoujście 

Znak sprawy: 29/I/2018                                                               

                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczące: ustalenie wysokości rabatu dla zakupu medali, pucharów i statuetek dla Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2019. 

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu 

Komórka prowadząca postępowanie: organizacja imprez 

2. DANE DO KONTAKTU: OSiR „Wyspiarz”, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, tel. 91 

321 37 81, email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl  

Anna Bogdańska, tel. 605 597 294 w godz. 7.00 – 15.00, email: 

a.bogdańska@osir.swinoujscie.pl  

3. DANE TECHNICZNE: 

Asortyment I – Puchary: 

500 sztuk – w przedziale cenowym do 100,00 zł. brutto/sztuka (różne wielkości: 46 cm, 42 cm, 

36cm) 

Asortyment II - Medale: 

300 sztuk – w przedziale cenowym do 8,00 zł brutto/sztuka (z wklejką+ taśma)  

Przekrój medalu 70 mm, grubość 3 mm, stal 

300 sztuk – w przedziale cenowym do 6,00 zł. brutto/sztuka (z wklejką + taśma) 

Przekrój medalu 45 mm, grubość 2,5 mm, stal 

Asortyment III - Statuetki 

Statuetki figurki odlewane (różny asortyment w dyscyplinach: biegi kobiet, mężczyzn, piłka 

nożna, rajd rowerowy, pływanie, piłka siatkowa, piłka koszykowa, deskorolka): 

Min. 10 sztuk z każdej dyscypliny – w przedziale cenowym do 50,00 brutto/sztuka (wraz  

z wklejką), wysokość do 20 cm  

Asortyment IV - Tabliczki i emblematy 

50 sztuk  - tabliczki metalowe w przedziale cenowym do 6,00 zł. brutto/sztuka, dopasowane  

do trofeum z dowolnym tekstem i grafiką 

50 sztuk -  emblematy metalowe (wklejki) na medale w przedziale 2,50 zł. brutto/sztuka  

z  tekstem lub grafiką  
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4. Data realizacji zamówienia/termin obowiązywania umowy: 08.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

5. Oczekiwania Zamawiającego:  

- przedłożenie Katalogu asortymentów na rok 2019, do którego zastosowanie będzie miał 

przedłożony rabat. 

- przedłożenie proponowanej wartości rabatu dla wszystkich trzech rodzajów asortymentu 

(UWAGA: Zamawiający wyklucza różnicowanie rabatu w zależności od asortymentu!)  

do dnia 04.01.2019 r. do godz. 10.00 na adres email Zamawiającego: 

sekretariat@osir.swinoujscie.pl , pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”,  

ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście (liczy się data stempla pocztowego), lub fax: 91 321 37 81 

- możliwość złożenia zamówienia na dany asortyment z 7-dniowym terminem realizacji, 

- wysyłka asortymentu na koszt Oferenta, 

- możliwość zwiększenia ilości poszczególnych asortymentów przy zachowaniu rabatu 

wynikającego z rozstrzygnięcia ofertowego 

UWAGA: Zamawiający odrzuci oferty z asortymentem, który będzie o zaniżonej jakości.  

6.    Sposób przygotowania oferty: w języku polskim na formularzu oferty. 

7.    Kryteria oceny oferty: 

       - najwyższy rabat 

       - spełnienie oczekiwań Zamawiającego zawartych w pkt 5 

8.   UWAGI: 

a) W przypadku uzyskania bliskoznacznych rabatów (różnica do 5%), Zamawiający ma prawo 

wybrać Oferenta, którego asortymenty bardziej spełniają jego oczekiwania. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego,  

w przypadku, jeśli złożone oferty nie spełniają oczekiwań Zamawiającego. 

c) W przypadku wyboru danej oferty Zamawiający dostarczy w ciągu 7 dni do Oferenta projekt 

umowy określający warunki współpracy w roku 2019. 

 9.   Data rozpatrzenia ofert: 04.01.2019 r. godz. 12.00. Wynik rozstrzygnięcia zamieszczony 

zostanie na stronie: www.osir.swinoujscie.pl/zapytania ofertowe/rozstrzygniecia    

        

Sporządziła: 

Anna Bogdańska/ gł. spec. ds. turystyki i rekreacji OSiR 
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