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 Rzeszów, 23.04.2019 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 

I. WPROWADZENIE 
 

Stowarzyszenie Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski zaprasza do składania ofert na dostawę: Łódź 
żaglową z pełnym wyposażeniem, w ramach projektu pt. „Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej 
Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
lokalna społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w ROZPORZĄDZENIU 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej. 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 
 

Dane teleadresowe: 
Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski  
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2 
NIP: 8132901508 
REGON: 001084418 
Tel. 17-853 31 33,  
e-mail: rozzbiuro@wp.pl 
http://rozz.org.pl 
 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
 

IV. NAZWA ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa łodzi żaglowej z pełnym wyposażeniem  
 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Kod CPV: 34522100-3 Łodzie żaglowe 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa łodzi żaglowej z pełnym wyposażeniem  

 

1. Parametry :  

 

  

mailto:rozzbiuro@wp.pl
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Lp.  Zakres Minimalne parametry techniczne 

1  Projekt  Data zaprojektowania konstrukcji  nie wcześniej niż w 

roku 2005.  (Chodzi o wyłącznie  datę projektu nie zaś 

konkretnego oferowanego egzemplarz który ma być 

fabrycznie nowy) 

2  Długość całkowita: 

Szerokość: 

Zanurzenie: 

Wysokość w kabinie : 

 Mieszcząca się w przedziale 730 cm – 780 cm; 

 Mieszcząca się w przedziale 260 cm – 280 cm 

 

 max. 1,7 m (z opuszczonym mieczem) 

 

 min 160 cm 

3  Ciężar całkowity Max. 2500 kg 

4  Kategoria CE  B 

5  Rodzaj i powierzchnia żagli  

  

 Grot (2 refbanty) + fok  w przedziale 25-30 m, 

grot, materiał dacron, osłony UV, fok rolowany 

na sztywnym sztagu. 

 Spinaker: min  35 m 2 , materiał nylon  

 Lazy jack 

 

6 Materiał i kolor kadłuba  Laminat poliestrowo – szklany, kolor biały 

Malowanie dna  farba antyosmotyczną  oraz 

antyporostową. 

7 Wyposażenie kadłuba   Miecz uchylny wybierany lina z kokpitu 

 2 okienka w kokpicie oraz 1 w WC 

 Kosz dziobowy typu „kaczy dziób” 

8  Reling:  Kosz dziobowy, 2 kosze rufowe , min 4 słupki relingu, 

podwójne olinowanie relingu (linka nierdzewna) 

9 Maszt:  Profil aluminiowy, z jedna para salingów dostosowany 

do składanie przy użyciu „bramy”, 

Podpora masztu z uchwytem na koło ratunkowe 

Lampa sektorowa topowa i lampa podsalingowa 
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10 Wyposażenie pokładu  Min: 

 4 knagi cumownicze 

 4 półkluzy 

 2 x 3 stopery fałowe 

 Dwa potrójne bloki zwrotne x 3 rolki – 

organizery 

 Fały i szoty sprowadzone do kokpitu, 

 Linowy system kładzenia masztu z „bramą” 

 Forluk dziobowy otwierany z szybą w kolorze 

grafitowym: 1 szt. 

 2 kabestany  

 Komplet olinowania „ruchomego”  

niezbędnego do obsługi jachtu min: szot foka, 

szot grota z bloczkami,  talia regulacji 

achtersztagu, fał grota, fał foka, fał lazy jacka, 

fał rolera foka, fał płetwy mieczowej , fał 

płetwy sterowej 

 Olinowanie dodatkowe. Min 4 cumy: (2 x  5 m + 

2 x 10 m  fi 12 mm) ; lina holownicza 20 m fi 12 

mm,  taśma kotwiczna  długość 40  m z bębnem 

 Pantograf silnika przyczepnego na rufie 

 Kotwica  typu „pług”  o masie 5-7 kg: 1 szt 

 2 pagaje  

 4 obijacze 

 1 bosak 3 m 

 Kieszenie fałowe 2 x 3 komory 

 Drabinka składana zejściowa na rufie  

 Zabudowa wnętrza   Podsufitka biała z laminatu p/s 

 Kabina WC z umywalka i miejsce ma WC 

chemiczne zamykana,  koja podkokpitowa 

dwuosobowa, koja dziobowa dwuosobowa, 2 

pojedyncze koje w mesie 

 Zabudowa mahoń, accajou lub macore, 

 Komplet materacy 100 mm 

 Instalacja gazowa z kuchenką 2 palnikową i 

butla min 3 kg. 

 Instalacja wody z pompa ciśnieniową i 

zbiornikiem nim 50 l; 

 Stół na skrzyni mieczowej z dwoma uchylnymi 
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skrzydłami 

 Zlew w mesie w z kranem  

 Instalacja 230 z gniazdem na rufie i w mesie. 

 

 Instalacja elektryczna 12 V  Minimum 5 punktów świetlnych   

 Akumulatory min 2 x 100 Ah żelowe (1 do 

silnika i 1 do instalacji bytowej) 

 Min 3 gniazda zapalniczkowe/USB 12 V 

 Wyprowadzona instalacja elektryczna pod silnik 

przyczepny 

 Prostownik tyrystorowy adekwatny do 

zastosowanych akumulatorów  

 Rozdzielnia elektryczna 12 V na ściance w 

mesie. 

 Wyposażanie ratownicze  6 atestowanych kamizelek ratunkowych, koło 

ratunkowej, rzutka ratunkowa, apteczka, gaśnica. 

 
2. Miejsce dostawy: Polańczyk – Wyspa Energetyka – keja ROZŻ 
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji na laminaty poliestrowo - szklane oraz 24 

miesiące na pozostałe elementy zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego „bez uwag” 
 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawców następujących kryteriów: 

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 
a) otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości; 
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
2. Między Zamawiającym a Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy  

z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 
d) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
e) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
f) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
g) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

3. Posiadanie wiedzy, doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usługi.  
 
VII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 
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1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego 
świadczenia usługi (zawarte w formularzu oferty) 

4. Aktualny  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy). 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY. 
 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
b) została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy 
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu 
ofertowym lub 

 powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 
ustawy, lub 

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z 
osobą, o której mowa w art. 43a ust.4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu 
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji. 

 
 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I PRZYZNAWANA PUNKTACJA 
 
Ocena prowadzona będzie w oparciu o następujące kryterium: 

 
a) Cena oferty (C) –80 %  

 
Wykonawca określa cenę  realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku 
VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:  
 
          najniższa cena ofertowa 
C = ------------------------------------------- x 80pkt. 
             cena oferty badanej 
 
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji  zamówienia  
tj. koszt materiałów, koszt dojazdu do Zamawiającego i inne. 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium 80. 
 

b) Termin realizacji zamówienia  (L)- waga 20  % 
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Wykonawca określa w formularzu ofertowym  datę wykonania zamówienia (z zastrzeżeniem że nie może ona 
nastąpić po dniu  15.03.2020 pod rygorem odrzucenia oferty) w których zobowiązuje się do zrealizowania  
zamówienia.  
 Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru poprzez porównanie liczby dni kalendarzowych  od 
dnia 10.05.2019 r (włącznie) do dnia upływu terminu określonego w ofercie wykonawcy (włącznie):  
 
          Oferta z najmniejszą ilością dni 
L = ------------------------------------------- x 20 pkt. 
             Ilość dni z oferty badanej  
 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium 20. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową będącą sumą punktów 
przyznanych w ramach kryterium Cena oferty (C) Termin realizacji zamówienia (L). 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100. 
 
 
 

XI. PLANOWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 10.05.2019 r do dnia 16.03.2020 r. 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Przedstawione oferty odpowiadają na szczegółowy przedmiot zamówienia określony w pkt V 
niniejszego zapytania.  
2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana 
przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
4. Wszystkie strony oferty i dokumentów  składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane. 
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostanie odrzucona. 
6. Oferta ma obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z złożeniem Oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.  
 

XIII.  INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona na stronie Zamawiającego: www.rozz .org.pl  
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą e-mailową do podmiotów biorących 
udział w postępowaniu. 
 
 

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie : 
- pisemnej 
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- elektronicznie: rozzbiuro@wp.pl 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
Wanda Jędrusiak – Prezes ROZŻ 
Tel. 509 257 571  
E-mail: rozzbiuro@wp.pl 
 

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
 
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres:  

Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski  35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2 

Oferta na : 
Dostawa łodzi żaglowej z pełnym wyposażeniem zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23.04.2019 r. w 
ramach projektu: „Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej Rzeszowskiego Okręgowego Związku 

Żeglarskiego” 
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” 

 
Oferty należy składać w terminie od 23.04.2019 roku do 06.05.2019 roku, do godziny 17:00. 
Termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. godz. 17:15. 
 
W przypadku nadania oferty przesyłka pocztową lub kurierską o dotrzymaniu terminu złożenia decyduje data 
wpływu do siedziby stowarzyszenia 
 

XVI. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI W RAMACH ZAMÓWIENIA 
 
Z wybranym Wykonawcą  ROZŻ podpisze umowę  na wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważniania postępowania w przypadku gdy cena ofertowa brutto 
przekroczy limit środków które Zamawiający ma na sfinansowanie zamówienia. 

XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY  
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 
2. Zamawiający nie  przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy  
XVIII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTY 
2. Załącznik nr  2 Wzór umowy z wykonawcą 
3. Załącznik  nr 3 Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym 
 
 

 
 
 


