Węgliniec, dnia 06.06.2022r.
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BURMISTRZ
GMINY I MISATA WĘGLINIEC
Z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3
Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551
E-mail: wegliniec@wegliniec.pl
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu
PKP w Węglińcu”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni rowerów przy
dworcu PKP w Węglińcu.
2. 1. Zadanie 1 – Zakup i dostawa rowerów do wypożyczalni.
Przyjmuje się zakup 10 rowerów o różnych parametrach i wyposażeniu umożliwiającego
obsługę 2 rodzin z dziećmi 2+2, oraz 2 użytkowników indywidualnych razem 10 rowerów.
- 4 rowery dla dorosłych typ cross country uniwersalny unisex lub 2 męskie dwa damskie na
kołach 28’, 700x42c, rama aluminiowa M L z amortyzatorem, bieżnik szosowo terenowy
przerzutki przód min. kl. Tourney 3 rzędowa 24-42, tył min. kl. Acera 8 rzędowa 11x32,
hamulce min. v-breake klamkomanetki, regulację kierownicy w pionie i poziomie, siodełko z
sztycą amortyzowaną, pedały z łożyskami maszynowymi
- 4 rowerów dla dzieci unisex 2 na kołach 24’ i 2 na kołach 26’ rama aluminiowa z
amortyzatorem, bieżnik szosowo terenowy przerzutki przód tył min. kl. Tourney 3 rzędowa
tył min. kl. Tourney 8 rzędowa hamulce min. v-breake klamkomanetki, regulację kierownicy
w pionie i poziomie, siodełko z sztycą regulowaną samozamykaczem, pedały z łożyskami
maszynowymi.
Rowery należy wyposażyć w błotniki metalowe, dzwonek, oświetlenie tylne i przednie led
zasilanie bateryjne, bagażnik, licznik przewodowy min. 8 funk. w tym prędkość, godz.
temperatura dyst. Ogólny, dyst całkowity, nóżkę, zapięcie rowerowe.
- 2 rowery typ MTB uniwersalny unisex na kołach 29’, szerokość opony 2.1’ , rama aluminiowa
M (17) L (19) z amortyzatorem o skoku 100mm z regulacja skoku, bieżnik szosowo terenowy
przerzutki przód min. kl. Altus 2 rzędowa, tył min. kl. Deore 10 rzędowa, hamulce tarczowe
hydrauliczne klamkomanetki, pedały z łożyskami maszynowymi, sztyca podsiodłowa z
regulacja samozamykaczem. Rowery wyposażone w błotniki zdejmowane, dzwonek,

oświetlenie tylne i przednie led zasilanie bateryjne, licznik przewodowy min. 8 funk. w tym
prędkość, godz. temperatura dyst. Ogólny, dyst całkowity, nóżkę, zapięcie rowerowe.
- kaski rowerowe uniwersalne: sztuk 10 kaski wykonane w technologii in-mold, z regulacja
pionową i poziomą. W tym 6 dla osób dorosłych i 4 dla dzieci. Kaski powinny posiadać atest,
ilośc otworów wentylacyjnych nie mniej niż 16 ( nie dotyczy kasków dziecięcych). Kaski
w rozmiarach 2 sztuki S ( 46-49), 4 sztuki M (50-56), 4 sztuki L (57-61).
Wszystkie rowery muszą posiadać trwałe oznakowanie z logiem Gminy Węgliniec.
2. 2. Zadanie 2 – Zakup wyposażenia wypożyczalni
Wyposażenie obiektu:
- Biurko wymiarach min. 60x150cm posiadające min. 3 szuflady oraz szafkę otwieraną na
dokumenty, szafka i szuflady powinny być wyposażone w zamki umożliwiające zamknięcie
dokumentów,
- Krzesło biurowe obrotowe,
- Szafa na dokumenty 80x40x180cm 4 półki (na segregatory) wyposażona w zamki
umożliwiające zamknięcie dokumentów,
- Stół warsztatowy z szufladami min. parametry techniczne:
Wymiary (dł/ szer/ wys): 115 x 55 x 140 cm Wysokość robocza: 91 cm ilość szuflad 2,
wyposażony w ściankę tylną narzędziową. Materiał ramy metalowa nośność do 100kg
- Stojak serwisowy montażowy do rowerów: min. parametry techniczne: materiał – stal, typ
składany, max masa roweru 30kg , obrotowy zacisk z mechanizmem szybkiego zwalniania z
możliwością mocowania za ramę lub kierownicę, regulacja wysokości, tacka na narzędzia
- Zestaw kluczy serwisowych do roweru: min. parametry techniczne
Zestaw narzędzi spakowany w praktycznej walizce, skuwacz łańcucha, śrubokręt krzyżakowy,
śrubokręt płaski 5MM. Klucze do mechanizmu korbowego w systemie Holowtech II (2 klucze),
Trzy łyżki do opon, ściągacz do korby, zestaw naprawczy łatek, Klucz do odkęcania pedałów /
śrub mechanizmu korbowego 14/15 mm. Zestaw kluczy imbusowych 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6MM
+ klucz 8 mm. Klucz typu bat do odkręcania kaset/wolnobiegów. Dwa klucze płaskie do
konusów piasty 14/16 i 13/15 mm. Nasadka z pinem do odkręcania kaset + do wolnobiegów.
Ściągacz do korb, klucz do suportu z pinem Shimano/ISIS. Okragły klucz do szprych 10-15G,
Torx typu L T25, T30. Klucz do tarcz hamulcowych
- Pompka ręczna podłogowa: materiał: tworzywo sztuczne, aluminium, obsługiwane zawory:
Schrader, Presta, Dunlop. wbudowany manometr, maksymalne ciśnienie: 12 bar · długość węża
łączącego: min.50 cm – Kompresor przenośny z końcówka do czyszczenia i pompką.
Kompresor bezolejowy, zbiornik 6l. Moc min. 1,5KM / 1100W, ciśnienie maksymalne 8 bar,
wydajność 180 l/min., 3400 obr/min, zasilanie 230V~50Hz
Dostawa odbywać się będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta
Węgliniec pow. Zgorzelecki woj. Dolnośląskie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Ustala się następujące warunki płatności.
8.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do umowy. Wartość
3.
4.
5.
6.

całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji Umowy.
8.2 Płatnik Gmina Węgliniec - 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 3 NIP - 615-18-08-660
8.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
II. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, nie dłużej
niż do 29 lipca 2022r.
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu
zamówienia Pan Krzysztof Polewski - email: turystyka@wegliniec.pl, w pozostałych
sprawach Pani Monika Fryzowicz – email: fryzowicz@wegliniec.pl
V. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość
przekazania oferty pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres
wegliniec@wegliniec.pl
1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
1.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.
1.6 Do złożonej oferty należy załączyć wykaz przedmiotów objętych oferta z podaniem ich
marki i producenta oraz cny jednostkowej w celu weryfikacji zgodności z wymaganym
przedmiotem zamówienia
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) cena – 100 % - dla każdego zadania oddzielnie
VII. Sposób oceny ofert
a) oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100 – dla każdego zadania oddzielnie

VIII. Oferta ma zawierać:
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen.
X. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną w formie skanu
dokumentu na adres fryzowicz@wegliniec.pl, w terminie do dnia 13 czerwca 2022r. do
godz. 12.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie
rozpatrywana
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

