ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa

FIFI CORP Filip Antoszewski

NIP

9562304098

Adres siedziby

Chrobrego 145/147 87-100 Toruń

Nr wniosku o powierzenie grantu

1/FWI-C19/2020/547

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

APARAT FOTOGRAFICZNY (1 SZT)
Aparat typu lustrzanka cyfrowa
W zestawie obiektyw o zakresie ogniskowych minimum 18-200mm
Minimalna rozdzielczość efektywna 20mpix
Nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K
Nagrywanie wideo w 60 klatkach na sekund
Wymiary (body) 35,5 x 104 x 72,5 mm
BRAMA FUNKCJONALNA - SPORTOWA (1 SZT)
Brama funkcjonalna przystosowana do użytku zewnętrznego
Minimum 10 stanowisk do podciągania z drążkami o średnicy 28mm pokrytymi lakierem
o właściwościach antypoślizgowych
Minimum 3 stanowiska do treningu z sztangą z regulowaną wysokością haków na
sztangę w zakresie wysokości od 30 do 200cm.
Minimum 2 stanowiska „muscle up” o wysokości minimum 350cm z możliwością
zaczepienia karabińczykami zestawu obręczy gimnastycznych.
Minimum 3 stanowiska „wallball”.Tarcze o przekątnej 30cm na wysokości 275 oraz
305cm na każdym.
Możliwość personalizacji kolorystycznej
Montaż przyścienny, odległość słupów od ściany 150cm
Koszt montażu zawiera się w cenie produktu.

MATA GUMOWA PUZZLE
Puzzle z twardego granulatu gumowego przystosowane do użytku zewnętrznego o
grubości minimalnie 20mm i powierzchni minimum 1m2/szt. Kolor czarny , grafit lub
pomarańczowy.
STATYW DO APARATU FOTOGRAFICZNEGO Z GŁOWICĄ KULOWĄ (1 SZT)
materiał wykonania: aluminium i/lub karbon
maksymalne obciążenie: 8 kg
•
waga: 670 g
•
maksymalna wysokość robocza z wysuniętą kolumną centralną: 46,5 cm
•
maksymalna wysokość robocza z opuszczoną kolumną centralną: 42,5 cm
•
minimalna wysokość robocza: 17 cm
•
wysokość w pozycji transportowej: 17,5 cm
•
ERGOMETR WIOŚLARSKI (4 SZT)
Ergometr wioślarski wykonany z aluminium lakierowanego na kolor czarny mat. Napęd
łańcuchowy.
Dane techniczne :

•
•
•
•

waga 28 kg
wysokość siedziska 35,5 cm
wymiary 61,5x244 cm
obciążalność 227 kg

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację
zamówienia;
c) są w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
d) udzielą minimum 36-miesiecznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w
niniejszym zapytaniu
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego
rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

3. Kryteria oceny oferty

1. Cena bru`o - 60%
2. Czas realizacji zamówienia - 10%
3. Udzielenie gwarancji -30%

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty

1. Kryterium: Cena bruLo - waga 60%
a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
b) Cenę ofertową należy podać w walucie PLN
c) Cena podlegająca ocenie będzie ceną bruLo za wykonanie dostawy przedmiotu
zamówienia
d) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny bruLo
podanej w formularzu oferty.
2. Kryterium: Czas realizacji zamówienia - waga 10%
a) w ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu realizacji
przedmiotu zamówienia od daty pisemnego zlecenia dostawy w dniach roboczych.
3. Kryterium: Udzielenie gwarancji - waga 30%
a) w ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu i
warunków udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia.

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Kryterium cena bruLo (C)
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena bruLo” wyliczonych w oparciu o
wzór” C= (cena bruLo oferty najniższej/cena bruLo rozpatrywanej oferty)x60 = ilość
punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60pkt.
2. Kryterium czas realizacji zamówienia (Z)
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „czas realizacji zamówienia”
wyliczonych w oparciu o wzór” Z= (najkrótszy czas realizacji zamówienia/ czas realizacji
zamówienia rozpatrywanej oferty)x10 - ilość punktów. Maksymalna ilośc punktów do
zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt.
3. Kryterium udzielenie gwarancji (X)
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu i
warunków udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia:
- gwarancja na okres 36-47 miesięcy – 10 pkt
- gwarancja na okres 48-59 miesięcy – 20 pkt
- gwarancja na okres 60 lub więcej miesięcy – 30 pkt
Maksymalna ilośc punktów do zdobycia w ramach kryterium: 30 pkt.

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie
www.tarr.org.pl

7. Miejsce i sposób składania ofert
Miejscem składania ofert jest ﬁrma Fiﬁ Corp Filip Antoszewski przy ul. Chrobrego 145/147 w
Toruniu. Ofertę należy złożyć osobiście lub mailowo w postaci skanów podpisanych
dokumentów na adres info@crossﬁt-torun.pl. W przypadku przesyłania oferty mailowo w tytule
wiadomości należy zawrzeć zapis „Oferta na zakup sprzętu CrossFit oraz transmisji online”.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu oferenta. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego
Wykonawcy, który złoży ofertę najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia.
8. Termin realizacji umowy
Umowa powinna być zrealizowana w okresie 1.07.2020 - 30.08.2020
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Filip Antoszewski tel 664046509 email: info@crossﬁt-torun.pl

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie

