
Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i
wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tomaszów Mazowiecki, dnia 20.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące dostawy rowerów

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką 
Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o nieodpłatne 
przygotowanie kalkulacji dotyczącej dostawy rowerów turystycznych.

ZAMAWIAJĄCY
AMBERLEX Andrzej Ambroziak
Ul. PCK 2/4  97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP7291166707

OPIS 
PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

ROWER MIEJSKI (10szt.)
Rama:  stalowa/aluminiowa obniżona
Rozmiar ramy: 17"
Rozmiar koła: 28"
Widelec: sztywny stalowy 
Osprzęt: Shimano o podwyższonej trwałości
Liczba biegów: 3
Rodzaj  przerzutki: wewnętrzna (w piaście)
Manetki: obrotowe
Hamulec przedni:  V-brake, 
Hamulec tylny: torpedo (w pedałach) 
Obręcze: aluminiowe, 
Siodło: szerokie, wygodne z amortyzacją sprężynową, 
Wyposażenie: podpórka, pełne błotniki, bagażnik, wygodne chwyty kierownicy, pedały z 
powierzchnią antypoślizgową, osłona łańcucha, dzwonek, koszyk, oświetlenie 
ROWER TREKKINGOWY(6szt.)
Rama:  aluminiowa 
Rozmiar ramy: 21”
Rozmiar koła: 28"
Amortyzacja: Przód
Osprzęt: Shimano o podwyższonej trwałości
Liczba biegów: 21
Rodzaj przerzutki: zewnętrzna
Manetki: obrotowe
Hamulce :  V-brake, 
Obręcze: aluminiowe, 
wyposażenie: podpórka, błotniki, bagażnik, wygodne chwyty kierownicy, osłona łańcucha, 
dzwonek, oświetlenie  
ROWER DZIECIĘCY(4szt.)
Rama:  aluminiowa 
Rozmiar ramy: 14”
Rozmiar koła: 24”
Osprzęt: Shimano o podwyższonej trwałości
Liczba biegów: 21
Rodzaj przerzutki: zewnętrzna
Manetki: obrotowe
Hamulce :  V-brake, 
Obręcze: aluminiowe, 
wyposażenie: podpórka, błotniki, bagażnik, wygodne chwyty kierownicy, osłona łańcucha, 
dzwonek, oświetlenie  
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POSTANOWIENIA 
OGÓLNE

1. Oferta powinna zawierać cenę transportu do siedziby Zamawiającego wliczoną w 
wartość urządzeń.

2. Termin realizacji usługi do 25.04.2018r.
3. Oferta powinna zawierać:

a. okres gwarancji 
b. deklarowany  czas  usunięcia  ewentualnych  wad  i  defektów  powstałych  w

okresie obowiązywania gwarancji. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez 

zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferty nie spełniające wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, nie będą 

rozpatrywane – zostaną odrzucone.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

KONTAKT
 W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Ambroziak tel.: 
602 321 035 lub email: amberlex@op.pl

MIEJSCE I SPOSÓB
SKŁADANIA 
OFERTY

Jako skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego drogą elektroniczną  na adres: 
amberlex@op.pl lub do siedziby firmy 

TERMIN 
SKŁADANIA 
OFERT

do 28.03.2018r.

TERMIN WYBORU
OFERTY 29.03.2018r. 

TERMIN 
REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA

Termin realizacji usługi od 30.03 do 25.04.2018r.

KRYTERIA OCENY I
WYBORU OFERTY Cena netto w PLN - waga kryterium – 100%.

INFORMACJE 
DOT. WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJS
ZEJ OFERTY: 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: 
amber.travel oraz przesłany Wykonawcom biorącym udział w niniejszym zapytaniu drogą 
elektroniczną.

WARUNKI 
UDZIAŁU
W 
POSTĘPOWANIU

1. Oferty  składane  drogą  mailową  muszą  być  skanem  podpisanej  wersji  papierowej
oferty. 

2. Oferty  złożone  przy  pomocy  poczty  elektronicznej,  zawierające  wypełnione
komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

ZAŁĄCZNIKI Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

……………………….……...………………………………………….
                  podpis i pieczęć Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

.......................................................

 pieczęć adresowa firmy Oferenta

Formularz ofertowy do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego 
z zapytaniem ofertowym Zamawiającego:

 PHU AMBERLEX Andrzej Ambroziak
Ul. PCK 2/6 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
NIP: 7291166707
1. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego

w następującej cenie:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CENA NETTO

[zł]

A. Rower miejski(10 szt.)

B. Rower trekkingowy(6szt.)

C. Rower dziecięcy(4szt.)

Cena  RAZEM

Niniejszym oferuję sprzedaż   i dostawę 20  rowerów  za:

cenę netto: ………………………………………………….zł
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(słownie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Podatek VAT …… % tj. ………………….…………….. zł

(słownie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Cenę brutto: ………………………………….………….. zł

(słownie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

 okres gwarancji  …………………………………………………………………..

 deklarowany  czas  usunięcia  ewentualnych  wad  i  defektów  powstałych  w  okresie
obowiązywania 

gwarancji……………………………………………………………………………… 

2. Oświadczamy, że:

1) Powyższa  cena  oferty  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  pełną  realizacją  zakresu
rzeczowego  zamówienia,  łącznie  z  dostawą  na  adres  Zamawiającego  i  została  wyliczona
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3) Zapoznaliśmy  się  z  wymogami  zapytania  ofertowego  w  zakresie  opisu  przedmiotu

zamówienia  a tym  samym  uzyskaliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego
wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak
i pełną realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
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4) Nie  jestem  powiązany/a  osobowo lub  kapitałowo z  PHU  AMBERLEX  Andrzej  Ambroziak
(zwany  dalej:  Zamawiającym)  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w
imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności
związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta:

...........................................................................................................................................................

.....

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….

REGON   ………………………………………………………..………….  NIP………………………….………….
…………………………

Tel.  ……………………………………………………………………..  e-mail  :  ……………………………………………………….
……..

dnia.............................                          ..................................................................................

pieczęć i podpisy
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osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta
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