
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

 
Sanok, 2015-07-09 

DO. 221-…../15                                                                      
                        

Wg rozdzielnika  
uczestnicy postępowania 

 
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego  

 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  
w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  w Sanoku 
zapraszam Waszą Firmę do złożenia swojej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę 
profesjonalnego wyposażenia siłowni:   
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ilość  
 
Atlas 8-stanowiskowy Millenium JP 1 MASTER SPORT  
 
Dane techniczne: 
• wymiary: 510 x 430 x 235 cm 
• waga: 470 kg 
• maks. waga użytkownika: 150 kg 
• obciążenie: 120 kg 
• zapewniające cichą i płynną pracę łożyska kulkowe 
• regulowane położenie uchwytów sztangi i motylka 
• mocna, masywna konstrukcja urządzenia spawania z bardzo 

mocnego profilu 
• linki stalowe 
• wszystkie elementy ruchome podwójnie łożyskowane 

/łożyska kulkowe/ 
• PN-EN 957-1,-2:1999, p.5 

• przyrząd do wyciskania w pozycji leżącej 
• butterfly 
• przyrząd do ćwiczenia nóg (dwu- i czworoogłowy) 
• wyciąg górny i dolny 
• przystawka dipping do wyciskania pompek w pionie i ćwiczeń 

mięśni brzucha 
• twister 
• ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 komplet 



• ławka do ćwiczeń mięśni brzucha 
• maszyna ,,motylek" 
 

- kolor tapicerki -  110 brąz     

- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny 
metalik 

 
Montaż u zamawiającego   

 
Ławka modlitewnik MASTER SPORT JP-10 

Opis: 

Ławka przeznaczona do ćwiczeń mięśni dwugłowych ramion. Posiada 

regulację położenia siedziska, co umożliwia dopasowanie do wzrostu i 

możliwości ćwiczącego. Przyrząd wyposażony jest w dźwigary z 

chromowanymi gniazdami na sztangę. Elementy tapicerskie zostały 

dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego, co sprzyja komfortowi i 

bezpieczeństwu użytkowania. 

Ćwiczone mięśnie: 

Biceps 

Specyfikacja: 

Wymiary (cm): Długość 90, Wysokość 95, Szerokość 105 

Waga Urządzenia: 45 kg 

Przeznaczony dla: 1 os. 

 
1 komplet 



 

 
 
 

- kolor tapicerki -  110 brąz     
- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 
 

 

Stojaki pod sztangę do przysiadów MASTER SPORT JP 13 

 
Specyfikacja: 

•Wymiary (cm): Długość 54, Wysokość 192, Szerokość 74 

•Waga Urządzenia: 35 kg 

- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 
 

 
1 komplet 

Ławka uniwersalna MASTER SPORT JP-21  

Ławka wolno-stojąca regulowana przeznaczona do dowolnych ćwiczeń ze sztangą lub 

hantlami. Posiada regulowane siedzisko oraz kąt pochylenia oparcie, co umożliwia 

dopasowanie do wzrostu i możliwości ćwiczącego.  

Ćwiczone mięśnie: 
•  bark, biceps, klatka piersiowa 
Specyfikacja: 
•  Wymiary (cm): Długość 180, Wysokość 47, Szerokość 84 
•  Waga Urządzenia: 50 kg 
•  Przeznaczony dla: 1 os. 

 

- kolor tapicerki -  110 brąz     
- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 

 

1 komplet 

Stojak na gryfy MASTER SPORT JP-35 1 komplet 



 
Stojak przeznaczony do odkładania gryfów bez obciążeń. Wyposażony jest w 
4-poziomowe dźwigary z chromowanymi gniazdami na gryf. 
 

- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 
 

Ławka do wyciskania regulowana MASTER SPORT JP-12R 
 

 
 
Ławka przeznaczona do wyciskania sztangi w poziomie, pod kątem w górę 
lub pod kątem w dół. W standardzie wyposażenia znajdują się zamocowane 
na stałe stojaki, posiadające 3-poziomowe dźwigary z chromowanymi 
gniazdami na sztangę. Ławka posiada regulowane siedzisko i kąta pochylenia 
oparcia, co umożliwia dopasowanie do wzrostu i możliwości ćwiczącego.  
 

- kolor tapicerki -  110 brąz     
- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 

2 komplety 

Stojak na hantle (podwójny) MASTER SPORT JP-36 
Zamknij 

 
 
Dwupoziomowy stojak przeznaczony na 10 kompletów hantli 
- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 

1 komplet 

Stojak na obciążenia MASTER SPORT JP-38 1 komplet 



 
 
Czterostronny stojak na obciążenia o średnicy fi 26. 
- konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze srebrny metalik 
GRYFY OLIMPIJSKIE SERIA ZIVA 
  

 
- gryf dł. 220cm, max obciążenie 315 kg– 2 sztuki 
- gryf gięty Z-Curl– 1 sztuka 
- gryf gięty Super Curl– 1 sztuka 
 -gryf "triceps"– 1 sztuka 

 

1 komplet 

OBCIĄŻENIE OGUMOWANE ZIVA  
1,25kg, 2,5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg 

 

4 komplety 

HANTLE OGUMOWANE SZEŚCIOKĄTNE  
Zestaw od 2kg do 35kg (15 par, waga zestawu 535kg) 

1 komplet 



 
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego pisma.  
Urządzenia mają być nowe kompletne i zdatne do pracy.  
 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2015 roku,  do 
godz. 11. 00 w pokoju 111. w wersji papierowej lub mailowej na adres 
asabat@pwsz-sanok.edu.pl  

 
W ofercie należy podawać ceny brutto w złotówkach, ponadto należy podać terminy 
dostawy, gwarancji (NIE MNIEJSZA NIŻ 24 MIESIĄCE na sprzęt, 6 miesięcy na 
tapicerkę).  
 
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Sabat , 13 46 55 968, asabat@pwsz-sanok.edu.pl   
 
Kryteria oceny ofert: 
1. cena 100 % ,   

Z poważaniem  
 
Kanclerz PWSZ im. Jana Grodka  
inż. Lesław Siedlecki 
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Załącznik nr 1  
/pieczątka firmowa Oferenta/ 

FORMULARZ OFERTOWY 
DANE OFERENTA:  
1. Pełna nazwa:  
....................................................................................................................................................... 
2. Adres Oferenta: 
....................................................................................................................................................... 
tel. ............................................. e-mail:…………………………www ………………………. 
3.  REGON, NIP: 
......................................................................................................................................  
PRZEDMIOT OFERTY:  

Oferta dotyczy zamówienia publicznego PWSZ w Sanoku - według opisu przedmiotu 
zamówienia w zakresie: Na dostawę profesjonalnego wyposażenia siłowni 
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto: 
      .........................................................................................................................................PLN 
        VAT ……% ...............................................................  

II. Cena brutto oferty łącznie:  
...................................................................................................................................PLN 
(słownie:............................................................................................................................ 

III. Powyższa wartość brutto jest sumą wszystkich elementów koniecznych do realizacji 
zamówienia powiększona o podatek VAT zgodnie z formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik do oferty. 

II. Zamówienie wykonamy w terminie:………… dni od dnia podpisania umowy.  
III. Cena powyższa zawiera wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji 

zamówienia w zaoferowanym czasie. 
IV. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty udzielimy Zamawiającemu 

gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, 6 
miesięcy na tapicerkę.  

V. Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
VI. W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że zapoznałem się  

z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 
VII. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia 

oferty.  
VIII. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy/zamówienia (zał. nr 2 

do opisu przedmiotu zamówienia )  
IX. Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach . 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
1. ......................................................................  

............................................................       
                                                                   
  (podpis i pieczątka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania firmy) 

........................................... 
   (miejscowość, data)  



Załącznik do oferty 
.............................................. 
...............................................      ................................................. 
nazwa i adres oferenta   (pieczątka)                  (miejscowość, data) 
 

FORMULARZ CENOWY  
 

Lp. Nazwa  
elementów 

Typ elementów 
(oferowaną dostawę i usługę opisać dokładnie, co 

najmniej z taką szczegółowością jak opisano 
przedmiot zamówienia– należy podać typ, model 

produktu, wskazać producenta, itp.) 

 
Szt./ 

kompl
et 

Cena  
netto 

Cena 
brutto  

1 Atlas 8-stanowiskowy 
Millenium JP 1 
MASTER SPORT 

 
 1 

  

2 Ławka modlitewnik 
MASTER SPORT JP-10 

 1   

3 
 
 

Stojaki pod sztangę do 
przysiadów MASTER 
SPORT JP 13 

 
1 

  

4 Ławka uniwersalna 
MASTER SPORT JP-21 

 1   

5 Stojak na gryfy 
MASTER SPORT JP-35 

 1   

6 Ławka do wyciskania 
regulowana MASTER 
SPORT JP-12R 

 
2 

  

7 Stojak na hantle 
(podwójny) MASTER 
SPORT JP-36 

 
1 

  

8 Stojak na obciążenia 
MASTER SPORT JP-38 

 1   

9 GRYFY OLIMPIJSKIE 
SERIA ZIVA 

- gryf dł. 220cm, max 
obciążenie 315 kg– 2 
sztuki 
- gryf gięty Z-Curl– 1 
sztuka 
- gryf gięty Super Curl– 
1 sztuka 
-gryf "triceps"– 1 sztuka 

 

1 

  

10 OBCIĄŻENIE 
OGUMOWANE ZIVA 
1,25kg, 2,5kg, 5kg, 10kg, 
15kg, 20kg 

 
4 

  

11 HANTLE OGUMOWANE 
SZEŚCIOKĄTNE 
Zestaw od 2kg do 35kg 
(15 par, waga zestawu 
535kg) 

 

1 

  

   
RAZEM 

 

 

 
 

............................................................       
                                                                   
  (podpis i pieczątka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania firmy) 
 



Załącznik nr 2  
 

UMOWA  
 
Umowa została zawarta w Sanoku, dnia …… 2015 roku, pomiędzy : 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Jana Grodka w Sanoku 
38-500 Sanok 
Mickiewicza 21 
 

reprezentowana przez: 
 
inż. Lesława Siedleckiego - Kanclerz  
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a 

 
reprezentowaną przez: 

1.  
2.  

 
zwanym dalej Dostawcą 
 
Na podstawie rezultatów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 
rezultatów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania 
ofertowego, Na dostawę profesjonalnego wyposażenia siłowni oraz oferty złożonej przez 
Dostawcę, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 
dostawie i montażu następującego sprzętu: 

      – zgodnie z ofertą i zapytaniem   
2. Miejscem wykonania dostawy jest siedziba Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia oraz 

złożona przez Dostawcę oferta.  
 

§ 2 
 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w terminie do 
………. dni od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, atesty, certyfikaty itd. 
na dostarczony sprzęt i zastosowane materiały, co do ich jakości i dopuszczenia do 
stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 3 



1. Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:  
a) Opis przedmiotu zamówienia,  
b) Oferta Wykonawcy.  

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie  
w kwocie netto: …………. zł  (słownie:  ) plus stosowny  podatek VAT  tj. brutto: zł 
(słownie: )   

2. W przypadku zmniejszenia się wielkości zamówienia wynagrodzenie zostanie 
proporcjonalnie pomniejszone stosownie do ostatecznej wielkości zamówienia.  

3. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Dostawcę.  
4. Zamawiający dokona płatności w terminie do 20 dni od otrzymania faktury. Podstawą 

wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego dokonania odbioru 
sprzętu.  

§ 5 

1. Warunki gwarancji i serwisu: 
 
a) Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres:    

    -  24 miesięcy 
    - 6 miesięcy na tapicerkę 

b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony jest przez. 
c) Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd. 
d) Dostawca usunie awarię przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia. Moment zgłoszenia to data i godzina nadania faksu przez jednostkę 
Zamawiającego pod numer faksu Dostawcy……………. Czas reakcji Dostawcy na 
informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia: nie może być dłuższy niż 48 
godzin. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny. 

e) W przypadku 3–krotnej naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji Dostawca 
wymieni naprawiany podzespół na nowy. 

f) Dostawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w siedzibie 
Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza tą siedzibą, Wykonawca 
pokryje koszty transportu wraz z ubezpieczeniem sprzętu. 

g) W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa  
w pkt. d Zamawiający może zlecić jej wykonanie osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Dostawcy. 

                                                                                                                § 6 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

 
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu, chociażby nie poniósł on szkody, karę umowną za:  

a) opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego należnego Dostawcy za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy  
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  

2) Kary umowne mogą być potrącone bez zgody Dostawcy z wynagrodzenia należnego 
Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 7 



1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

 
§ 8 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Dostawca ma prawo żądać 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 
§ 9 

 
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie może powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy osobom trzecim.   
2. Dostawca nie może przelać jakichkolwiek praw wynikających dla Niego z niniejszej 

Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

                                                                                                            § 11 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
 
Dostawca :                           Z a m a w i a j ą c y: 
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