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OR.042.PK.3.2021                                          Międzylesie, 11.03.2021 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza do złożenia oferty na zakup i 

dostarczenie zestawu do pomiaru czasu w ramach mikroprojektu pn. „Przenikanie się 

kultur pogranicza w gminach Międzylesie- Orlické Záhoří”. 

 

Kod CPV – 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu do pomiaru czasu w ramach 

mikroprojektu pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie- Orlické 

Záhoří”. 

 

Specyfikacja: 

 zestaw pomiarowy na zawodach rowerowych oraz lekkoatletycznych (biegi), 

 walizka z 8 portami antenowymi, 

 4 anteny wzmocnione, 

 zasilacz awaryjny,  

 akustyczny odczyt chipów, 

 praca na akumulatorach, 

 stojaki do anten, 

 kable koncentryczne,  

 oprogramowanie w języku polskim, 

 mata pomiarowa, 

 zegar dwustronny, 

 chipy wielokrotne 50 szt. 

 szkolenie z obsługi u Zamawiającego. 

 

Wykonawcy odpowiedzialni będą za: 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem 

zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem na własny 

koszt i ryzyko, 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

3. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy wymienione w 

zapytaniu, 

4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców, 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 

8. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i 

numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego 

wykonania zamówienia, 
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

10. Zgodnie z art. 701§3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny ( Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1145), zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

11. Zamawiający odrzuci oferty,  których treść nie będzie spełniała warunków 

niniejszego zapytania ofertowego. 

12. Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni. 

I. TERMINY WYKONANIA: 
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: 20.04.2021 r. 

III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. Oferty nie złożone na formularzu 
ofertowym nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. 
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. 
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu. 
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 

rozpatrzone. 
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 
postępowania ofertowego. 

9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. 
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z 
wymaganiami. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 
 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy niezwłocznie zostaną powiadomieni. 
 
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać w formie elektronicznej (w formie pdf opatrzone podpisem 
zaufanym lub kwalifikowalnym) wraz ze zdjęciami elementów zestawu na adres e-mail: 
oferty@miedzylesie.pl lub w formie papierowej wraz ze zdjęciami elementów zestawu. 
W tytule e-mail lub na kopercie należy wpisać: „zakup i dostarczenie zestawu do 
pomiaru czasu”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2021 r. do godziny 
11.00.   
W przypadku przesłania maila lun złożenie koperty z ofertą niezawierających wyżej 
wymienionych oznaczeń- zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z 
tytułu otwarcia maila lub koperty przed upływem terminu składania ofert. 

mailto:oferty@miedzylesie.pl
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VI. OTWARCIE OFERT: 26.03.2021 r. o godzinie 11.15, sala nr 7 I piętro, Urząd 
Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

 

 

 

VII. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:  

-100 pkt. – cena. 

cena oferowana minimalna brutto 

Liczba punktów =------------------------------------------------ x 100% 
cena badanej oferty brutto 

 

 

 VIII. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:  
Osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Bernasińska- inspektor referatu 

organizacyjnego, tel. 74 8 126 327 wew. 19; Marek Gliński – kierownik referatu 

organizacyjnego, tel. 74 8 126 327 wew. 23.  

 

Załącznik: 

1. Formularz oferty. 

 

Międzylesie 11.03.2021 r.       

Burmistrz 

/-/ Tomasz Korczak                                                      

 

 

 

 

 

 


