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Płużnica, 14.07.2021 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty  

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę sprzętu sportowego wg specyfikacji do 

projektu   

„Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis”  

 umowa nr UM_WR.433.1.062.2021  

 
Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.062.2021  

zapytanie skierowane jest do wszystkich oferentów 
 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, 

Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.    

  

I. Zamawiający  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  
Płużnica 37A, 87-214 Płużnica, tel. 665 233 634  

II. Opis przedmiotu zamówienia  - Zakup i dostawa sprzętu sportowego   

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia  

 

Lp.  Nazwa  Jednostka  Ilość  

1  Bieżnia treningowa Atlas Sport mechaniczna szt.   6 

2  Stepper z ramionami i linki szt.  9 

3  Step fitness i aerobic trzystopniowy szt.  24 

4  Kijki nordic walking pary  24 

5  Nakładki na końcówki do kijków nordic 

walking/ komplet 10 szt. (5 par) 

komplet  24 

6  Piłka Zipro gimnastyczna wzmocniona 65 cm szt.  16 

7  Mata do ćwiczeń Fity Gruba i miękka 1,5 cm szt.   16 

8  Zestaw 3 gumy oporowe, taśmy do ćwiczeń  zestaw 24  

9  Poduszka sensoryczna -dysk do ćwiczeń szt.   32 

10  Drewniany masażer do stóp  szt.  80  

11  Woreczki gimnastyczne sensoryczne zestaw 8 

szt. 
zestaw  16  

12  Kółka treningowe FI 40cm - 12 szt. w 

zestawie 

zestaw  8  

13  Pachołki 38 cm szt.  48 

14  Piłka z kolcami do masażu szt.  80 

15  Chusta animacyjna 24 uchwyty, tęczowa, z 

workiem do przechowywania 

szt.   4 
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16  Piłka gumowa 10 cm szt.   120 

17  Piłka gimnastyczna 20 cm szt.   120 

18  Piłka piankowa antystresowa  7 cm - 12 szt. 

zestaw 
zestaw   16 

 

 

IV. Warunki wymagane od wykonawców  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają status Podmiotu Ekonomii Społecznej, którymi zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, są: 

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1172);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688); 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. –  

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru prowadzonej działalności gospodarczej powyżej 1 roku od daty złożenia oferty. 

3. W przypadku ofert składnych w partnerstwie – każdy z partnerów musi być Podmiotem Ekonomii 
Społecznej. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert  

1. Przesłać scan podpisanego formularza oferty cenowej oraz wpis do właściwego rejestru 
prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzający wykonywanie działalności lub 
czynności, powyżej 1 roku od daty złożenia oferty, na adres Zamawiającego tj.: 
trgp@trgp.org.pl.  

Lub 

2. Dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Zamawiającego – Towarzystwo 
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Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica, w godzinach pracy: od poniedziałku do 
piątku od 8:00 do 16:00;   

w terminie do 26.07.2021 roku do godziny 12:00 

  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
  

 
VI. Termin wykonania zamówienia  

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony po uzgodnieniu z zamawiającym, jednak nie 
będzie on dłuższy niż 3 miesiące.  

  
VII. Płatności  

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od 
dnia dostarczenia faktury, po odbiorze zamówienia przez Zamawiającego.  

VIII. Wymagane dokumenty  

Uzupełniony formularz oferty cenowej – stanowiący załącznik nr 1  

Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru prowadzonej działalności gospodarczej powyżej 1 roku od 
daty złożenia oferty. 

IX. Informacje dodatkowe  

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu 
ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach zostanie 
przesłana drogą elektroniczną do potencjalnych wykonawców.  

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

  
 
 
 
 

 
 
 
  


