
 

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 
ul. Podgórna 50/3 | 87-100 Toruń 

KRS 0000276152;  REGON 340289030 
NIP: 956 219 30 61 

www.pzr.org.pl, fundacja@pzr.org.pl 
tel. 601 914 211, 695 254 739 

adres korespondencyjny: 
ul. św. Katarzyny 5/3 | 87-100 Toruń 

   

 

ZO/2014/04/01 

Toruń, dnia 14 kwietnia 2014 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Toruniu, ul. Podgórna 50/3 (adres 

korespondencyjny: ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o 

Regulamin zawierania umów przez Fundację PZR, zaprasza do złożenia oferty na:  

Zaprojektowanie, wykonanie i transport do biura Fundacji namiotu typu gwiazda 

Oferta związana jest z realizacją projektu pn. „Przepis na ulicę” współfinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele 

dla Demokracji.  

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

Wykonanie projektu graficznego, wykonanie oraz dostarczenie do biura Zamawiającego 

jednomasztowego namiotu gwiazda według poniższych wymogów: 

 

a) wymogi wizualne: 

 

Projekt graficzny zostanie wykonany w oparciu o teksty, logotypy, znaki graficzne i zdjęcia 

dostarczone przez Zamawiającego. 

 

Na namiocie będą umieszczone następujące napisy i znaki:   

 znak graficzny projektu, 

 logo funduszy EOG, 

 logo Fundacji im. Stefana Batorego, 

 logo Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, 

 logo Zamawiającego, 

 formuła o realizacji projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego 

z Funduszy EOG.  

 

b) wymogi techniczne i funkcjonalne: 

 

 stelaż namiotu wykonany z profili aluminiowych, składający się z podstawy, pojedynczego 

składanego masztu oraz poszycia, 

 poszycie wykonane z podwójnie powlekanej wodoodpornej i wodoszczelnej, odpornej na 

ścieranie oraz rozdarcia tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 220/gm2, 

 tkanina  wodoodporna  i  trudno  zapalna  zgodnie  z  europejską normą 

EN 13501-1:2002 i M2, 
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 kolor tkaniny: szary, zielony, niebieski lub beżowy, 

 trzy odpinane ściany boczne z nadrukami, pozostałe ściany boczne bez zadruku 

 zadaszenie powierzchni od 30 do 45 m2, 

 waga namiotu nie większa niż 100 kg, 

 konstrukcja namiotu po złożeniu nie dłuższa niż 170 cm (namiot po złożeniu powinien 

mieścić się w samochodzie osobowym) 

 minimalna powierzchnia wpisana w okrąg 50 m2, 

 całkowita wysokość w zakresie 4-5 m, 

 minimalna średnica namiotu 8 m, 

 maksymalna średnica namiotu 10m,  

 wysokość wejścia 2,10 – 2,20 m, 

 szerokość wejścia 3,5 – 4,5  m, 

 czas rozkładania namiotu nie dłuższy niż 60 min, 

 liczba osób niezbędna do rozłożenia namiotu nie więcej niż 3 osoby, 

 dodatkowe wyposażenie: młotek do montażu, szpile do kotwienia namiotu, linki odciągowe, 

torby transportowe, klucz do demontażu kotew, instrukcja montażu, pokrowce 

transportowe ułatwiające transport namiotu, z kieszonką z okienkiem umożliwiającą 

zamieszczenie informacji o Zamawiającym.  

 

Dodatkowe wymagania  

 

 Gwarancja – min. 24 miesiące, 

 Termin płatności – 14 dni po przedstawieniu FV lub rachunku wystawionego na podstawie 

protokołu odbioru towaru, 

 Gwarancja door-to-door- wykonawca bezpłatnie odbierze towar objęty gwarancją i dostarczy 

go po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, 

 Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej 14 dni. W przypadku wydłużenia terminu naprawy z 

przyczyn niezależnych, Wykonawca udostępni bezpłatnie namiot o podobnych 

gabarytach. 

 
 
Termin wykonania 

 

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego jednomasztowego namiotu typu gwiazda w 

nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od podpisania umowy. 

 

Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym prześle pocztą email 

do zatwierdzenia projekty graficzne zawierające wymagane znaki graficzne i logotypy . Zamawiający 

zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedstawionych przez Wykonawcę projektów w terminie 2 dni od 

daty ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 
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uwagi dotyczące przedłożonych projektów i zobowiązany jest do ich korekty zgodnie z uwagami 

Zamawiającego oraz przedłożenia projektów do ponownej akceptacji w terminie 2 dni od daty 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

 

 

Termin i sposób realizacji zamówienia 

 

a) oferty należy złożyć na adres email: fundacja@pzr.org.pl lub listownie w biurze fundacji 

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń w terminie do 

dnia 22 kwietnia 2014 r. (liczy się data wpłynięcia oferty do biura projektu lub na serwer 

pocztowy); 

b) realizacja - od dnia podpisania umowy; 

 

Opis warunków stawianych Wykonawcy 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, 

doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Doświadczenie w projektowaniu i przygotowywaniu jednomasztowego namiotu typu gwiazda 

potwierdzone zdjęciami, linkami do stron ze zrealizowanymi materiałami promocyjnymi, 

referencjami lub protokołami odbioru itp. (minimum 3 jednomasztowe namioty gwiazda o 

podobnych gabarytach). 

 

 

Sposób przygotowania oferty 

 

1. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

(ZO_2014/04/01_formularz oferty). Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z 

uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług.   

Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku złożenia 

oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z 

każdego wynagrodzenia  zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne 

składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i 

Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.  
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2. Niezbędnymi załącznikami do oferty są: 

 

a. Dokumenty potwierdzające doświadczenie 

b. Załącznikiem do oferty będzie specyfikacja techniczna w postaci karty produktu lub 

szczegółowego opisu zawierającego wszystkie wymagania techniczne stawiane przez 

Zamawiającego, posiadane certyfikaty bezpieczeństwa, instrukcję montażu oraz 

przykładowe zdjęcie oferowanego namiotu w formie rozłożonej i złożonej (w 

pokrowcu) 

 

Informacje o sposobie oceny ofert: 

 

a) kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena 100%,  wygrywa oferta z najniższą 

ceną, 

b) oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą 

rozpatrywane, 

c) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 

d) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, 

e) Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, 

f) Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem 

składania  ofert, 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, 

także po dacie ustalanej jako termin składania ofert, 

h) Zamawiający nie zwraca ofert ani załączników. 

 
 
Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu „Przepis na ulicę”: 
 
Joanna Suchomska 

tel. 721 308 790 

e-mail: j.suchomska@pzr.org.pl 
 


