
Kluczbork, 18 grudnia 2020 r. 

 

 

PSP.2.2741.1.2020 

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 

do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

równowartości kwoty 30 tys. euro 

 
1.Adres i nazwa Zamawiającego: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka  

ul. Wolności 17, 46-203 Kluczbork 

tel./fax 77 418-13-10 

NIP 7511554022 Regon 000698012 

2.Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie procedury udzielania 

zamówień publicznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka  w Kluczborku, 

których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 tys. euro. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.   

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa – przygotowanie ściany wspinaczkowej (ułożenie dróg) 

i prowadzenie zajęć na  ściance wspinaczkowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Kluczborku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

- do 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec, sierpień. 

5. Płatności za wykonaną usługę: 

Wynagrodzenie płatne po przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury lub 

przelewem na konto na koniec danego miesiąca w przypadku umowy zlecenie. 

6. Kryteria oceny oferty: 

Cena wykonania usługi – 100%. 

7. Wykaz dokumentów i warunki udziału w postępowaniu: 

 Wykonawca składa następujące dokumenty: 

 wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania 

 zobowiązań formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2, który zawiera: 

•nazwa i dane Wykonawcy, 

•ofertę cenową na wykonanie całego zakresu zamówienia, 

•powyższa cena (brutto i netto) będzie wyrażona w złotych, 

9. Sposób porozumiewania się: 

a) Przyjmuje się następujące formy porozumiewania się: telefonicznie, e-mail, pisemnie. 

b) Osoba wyznaczona do kontaktu:  p. Jan Niedźwiecki  - tel. 77 418-13-10, 

e-mail: psp2@ao.kluczbork.pl 

10. Termin i miejsce składania ofert: 

a) Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów: 

 -osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.: w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza 

Korczaka , ul. Wolności 17, 46-203 Kluczbork, sekretariat 

 -za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Janusza Korczaka, ul. Wolności 18, 46-203 Kluczbork, 

 - mailem – psp2@ao.kluczbork.pl  (tylko w postaci zeskanowanych oryginalnych dokumentów) 

w terminie do dnia 29.12.2020 r. godz. 12:00 



11. Opis sposobu przygotowania ofert: 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 

b) Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz winna być podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Zaleca się by 

wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całość. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty 

muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

c) Zaleca się by ofertę złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać w sposób 

podany poniżej: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka 

ul. Wolności 17, 46-203 Kluczbork 

„Zajęcia wspinaczkowe” 

 

12.  Informacje dodatkowe: 

Postanowienia umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie w treści umowy zapisów dotyczących: 

- terminu wykonania usługi, 

- zakres i sposobu wykonania usługi, 

- zasad fakturowania i terminu płatności, 

- odpowiedzialności Wykonawcy za wykonaną usługę, 

2) W treści umowy zostaną określone okoliczności stosowania kar umownych w przypadku  

nierzetelnego wykonania usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki : 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2.    Formularz ofertowy na wykonanie usługi.



Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przygotowanie ścianki wspinaczkowej (układanie dróg) i prowadzenie zajęć na sztucznej ściance 
wspinaczkowej zlokalizowanej na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Janusza Korczaka w Kluczborku. 

Prowadzone zajęcia będą odbywały się jako: 

•zajęcia otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych, którzy przyjdą w godzinach otwarcia ścianki 
wspinaczkowej, 

•zajęcia zamknięte – dostępne tylko dla uczniów gimnazjum. 

 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek   18:00 – 20:45 zajęcia otwarte 

Wtorek  18:00 – 20:45 zajęcia otwarte 

Środa   15:15 – 16:15 zajęcia dla uczniów PSP 2 

Czwartek  18:00 – 20:45 zajęcia otwarte 

Piątek   18:00 – 20:45 zajęcia otwarte 

 

Prowadzenie zajęć 

Zajęcia na ściance wspinaczkowej mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia – instruktora wspinaczki. 

 

Wyposażenie ścianki 

Zamawiający na potrzebę realizacji zajęć odda do dyspozycji Wykonawcy ściankę wspinaczkową 
umożliwiającą wspinanie z górna asekuracją (na wędkę) oraz dolną asekuracją. Sprzęt 
asekuracyjny: liny dynamiczne, uprzęże wspinaczkowe, przyrządy asekuracyjne, chwyty 
wspinaczkowe. 

 

Wykonawca będzie zobowiązanych do: 

1.Przygotowanie ścianki, oraz jej wyposażenia (chwyty, liny, uprzęże) do prowadzenia zajęć. 

2.Każdorazowo (przed każdymi zajęciami) sprawdzanie stanu technicznego ścianki oraz 
wyposażenia (chwyty, liny, uprzęże) - w tym stanu zapewniającego bezpieczeństwo uczestników 
zajęć. 

3.Natychmiastowe zgłaszanie Zleceniodawcy uwag i sugestii dotyczących obiektu sali 
gimnastycznej, ścianki oraz wyposażenia (chwyty, liny, uprzęże) - mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa uczestników zajęć. 

4.Każdorazowo (przed każdymi zajęciami) omówienie z uczestnikiem zajęć warunków 
bezpieczeństwa, sprawdzanie stanu technicznego ścianki, oraz wyposażenia (chwyty, liny, 
uprzęże). 

5.Prowadzenie pisemnego wykazu osób korzystających z zajęć, z wyszczególnieniem imienia  i 
nazwiska  oraz potwierdzenie, iż został on zapoznany z warunkami BHP na czas zajęć na ściance – 
co uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem. 



6.Pobieranie opłat za bilety wstępu na ściankę wspinaczkową, obsługa kasy fiskalnej – zgodnie z 
zasadami określonymi przez Zleceniodawcę. 

7.Rozliczenie opłat z Zleceniodawcą. 

8.Wykonanie innych poleceń Zleceniodawcy – jeśli są one związane z realizacją zlecenia. 

Sposób ustalenia ceny ryczałtowej: 

Do ustalenia ceny ryczałtowej miesięcznej Wykonawca przyjmie że zajęcia odbywać będą się: 

- 20 dni w miesiącu, 

- 12 godzin tygodniowo (łącznie prowadzenie zajęć i przeglądy/przygotowanie ścianki i sprzętu), 

Ustalona cena ryczałtowa miesięczna będzie obowiązywała we wszystkich 10 miesiącach 
wykonywania usługi (tj. od stycznia do czerwca i od września do grudnia) i nie podlega zmianie. 

 

OFERTA CZĘCIOWA 

Maksymalna możliwa ilość części zadania wynosi dwie części (50/50). 

Sposób ustalenia ceny ryczałtowej oferty częściowej: 

W przypadku składania oferty częściowej do ustalenia ceny ryczałtowej miesięcznej oferowany 
zakres wykonania zadania nie może być mniejszy niż: 

- 10 dni w miesiącu, 

- 6 godzin tygodniowo (łącznie prowadzenie zajęć i przeglądy/przygotowanie ścianki i sprzętu), 

Ustalona cena ryczałtowa miesięczna będzie obowiązywała we wszystkich 10 miesiącach 
wykonywania usługi (tj. od stycznia do czerwca, od września do grudnia) i nie podlega zmianie. 

 



Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

PSP.2……………        ................................................... 
  miejscowość, data 

 

 
 
pieczęć firmowa 

 
OFERTA WYKONAWCY 

 
Ja, niżej podpisany …............................................................................................................., 
działając w imieniu i na rzecz 

(dane Wykonawcy): 
 
Nazwa 

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

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

Adres siedziby 
...........................................................................................................................................................

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

Nr telefonu i faksu .................................................................................................................. 
 
NIP .............................................… 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi w zakresie – prowadzenia zajęć 

na ściance wspinaczkowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka 

w Kluczborku, składam niniejszą ofertę. 

Łączna wartość oferty: 

- brutto …..................................... złotych, 

słownie brutto …............................................................................................................ złotych 

- netto …....................................... złotych 

 

Oferta:  Całościowa / częściowa 

 

Oświadczam że: 

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz że uzyskałem wszystkie konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty. 

Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.  

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 
 
        Podpis osoby upoważnionej 


