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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 16.09.2022r. 

Zamawiający: 
Słowińska Grupa Rybacka 
Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

zakup, dostawę i montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem, zgodnie z poniższą specyfikacją. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze zapytanie ofertowe, odbywa się 
zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem, zgodnie z 
poniższą specyfikacją: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) 1 kontener/pawilon o wymiarach 6x5m. 
2) Budynek ocieplony, wyposażony w stolarkę okienną, drzwi wejściowe, elewację drewnianą, instalację 

elektryczną i wodnokanalizacyjną, schody i zabudowę tarasową na trzech bokach budynku oraz na dachu. 
3) Podłoga antypoślizgowa, zmywalna, o wysokim stopniu odporności na ścieranie. 
4) Instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym, wydzielonymi 

obwodami oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod wysłonami meblowymi). 
5) Instalacja oświetleniowa 8 x LED, moc pojedynczego LED 10,5W, barwa ciepła 
6) Węzeł sanitarny - zlewozmywak stal INOX trójkomorowy o wym. dł. – 100 cm, gł. – 50 cm, wys. – 85 cm, 

armatura, przyłącze wod – kan. 
7) Zabudowa meblowa: 

 lada 3 sztuki wymiary: dł. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm 

 regał 1 sztuka wymiary: dł. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm 

 półka podwójna wisząca 1 sztuka wymiar: dł. 100 cm, gł. 30 cm, wys. 60 cm 

 blat K372 GM (kolor Grey Andromeda), boki i półki płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak) 

 konstrukcja stalowa profil 20x20 mm, lakierowana proszkowo 
8) Konserwator do lodów wentylowany z pleksi (witryna chłodnicza) 

 stal nierdzewna, INOX 

 zakres temperatury: -20 do -5 oC 

 typ chłodzenia: statyczne z rozprowadzeniem powietrza 

 sterownie temperaturą: elektroniczny sterownik 

 wymiary (przybliżone): (dł.) 1105 mm x (gł.) 813 mm x (wys.) 1030 mm 

 pojemność tub [szt.]: 8+8 

 moc [kW]: 0,35 

 w zestawie z pleksi, kuwetami (16 sztuk), myjką do gałkownicy 
9) Meble: 

 5 x stolik (długość - 80 cm, szerokość - 80 cm, wysokość - 75 cm; tworzywo: żywica polipropylenowa, 

odporne na wybarwienia i warunki atmosferyczne) 

 16 x krzesło (szerokość - 52 cm, głębokość - 55 cm, wysokość - 84 cm; tworzywo: żywica 

polipropylenowa, odporne na wybarwienia i warunki atmosferyczne) 
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10) poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe sufitowe oraz ścienne, płyta 

meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). Sufit płyta meblowa biała 0110 SM White. 

11) klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie ogrzewania, pilot) 
o min. mocy 2,5 kW  

12) zestaw nagłośnieniowy (co najmniej: wzmacniacz 200W/4Ω, 4 x głośnik naścienny szerokopasmowy 55Hz - 21 
000Hz, okablowanie). 

 
2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 23 grudnia 2022r. 
Przez ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się termin podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia jest podstawą wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
2) Nie zostały wycenione poszczególne elementy zamówienia (dot. ofert całościowych). 
3) Została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Rozumie się przez to 

wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 w kapitale innego podmiotu; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

4) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu. 

 

 
II. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena brutto zamówienia 80% 

2. Termin realizacji zamówienia 20% 

 

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

I. Opis sposobu obliczania ceny: 
1) Zasady oceny kryterium: Cena brutto zamówienia (C) 

Premiowana będzie najniższa cena brutto. W przypadku tego kryterium, oferta najniższa niepodlegająca odrzuceniu 
otrzyma 80 punktów. Oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium „cena” będą 
obliczane wg poniższego wzoru: 

𝐶 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥80 

W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego 
bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego 
postępowania. 

2) Zasady oceny kryterium: Termin realizacji zamówienia (T) 
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W przypadku tego kryterium oceniany będzie termin realizacji usługi. Kryteria przyznawania punktów: 
 do 30 listopada 2022r. – 20 punktów 
 od 1 grudnia 2022r. do 23 grudnia 2022r. – 0 punktów 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych  
w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów (C+T) 

 

IV. Składanie ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 września 2022r. do godz. 15:30. 

2. Podpisaną ofertę w oryginale należy złożyć osobiście bądź pocztą/kurierem pod adresem: Słowińska Grupa 
Rybacka, Przewłoka ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka od poniedziałku do piątku do godziny 15:30. Decyduje data 
wpływu oferty do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej.  

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący 
do opisu przedmiotu zamówienia, wycenę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz łączną 
wartość netto i brutto oferty. 

4. Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych. 

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyborze nie przystąpi do 
podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym 
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez 
podania przyczyny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem 
terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego 
zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowane 
na stronie internetowej www.sgr.org.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 
ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 

V. Pozostałe informacje 

1. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie 
zostanie unieważnione. 

2. Osoba do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Aleksandra Klimczuk, tel.: 59/307 07 57, adres mailowy: 
a.klimczuk@sgr.org.pl. 

3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
2. Umowa. 

 

  


