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Warszawa, dnia 24.11.2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na stację wielofunkcyjną do ćwiczeń siłowych 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

Tel. (22) 623-46-20 

e-mail: dogrz@ciop.pl 

adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe 

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 27 listopada 2015 r. 

ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zapłaci prawidłowo wystawioną fakturę przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 7 dni roboczych od daty zrealizowania 

Przedmiotu Zamówienia. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez 
pracownika Zamawiającego, instalacja, uruchomienie i sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania fabrycznie nowej stacji wielofunkcyjnej do ćwiczeń siłowych, zwanej dalej 
„urządzeniem”, do budynku laboratoryjnego pod nazwą Centrum Badań i Rozwoju Technik 
Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO) CIOP-PIB przy ul. 
Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi dla 
trzech pracowników Zamawiającego (łącznie 1 godzina instruktażu).  

Podane poniżej parametry i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. 
Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot zamówienia o wyższych parametrach 
technicznych, lecz nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego. 

 

http://www.ciop.pl/
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I Wymagane podstawowe cechy i parametry 

LP. Minimalne podstawowe wymagania 

1 Wymaga się, aby urządzenie umożliwiało wykonywanie ćwiczeń siłowych kończyn 
górnych i dolnych, pleców oraz brzucha, dokładniej co najmniej mięśni: 

a) zginaczy i prostowników stawu kolanowego,  

b) zginaczy i prostowników stawu biodrowego,  

c) zginaczy i prostowników tułowia, 

d) grzbietu i obręczy barkowej, 

e) zginaczy i prostowników stawu łokciowego, 

f) klatki piersiowej. 

2 Wymaga się, aby urządzenie umożliwiało: 

a) jednoczesne wykonywanie ćwiczeń przez min 2 osoby badane na osobnych 
stanowiskach z niezależnym systemem obciążeń,  

b) regulację obciążenia w zakresie co najmniej od 0 – 90 kg na osobę, ze 
skokiem maksymalnie 3kg, 

c) trening dla osób o wadze co najmniej do 140 kg. 

3  Wymaga się, aby urządzenie posiadało: 

a) dwa siedziska z oparciami, siedziska z minimum 3 stopniową regulowaną 
wysokością i głębokością, oparcia z co najmniej 3 stopniową regulacją, 

b) suwnicę z minimum 3 stopniową regulacją, 

c) chromowaną prowadnicę, 

d) wyciąg z krótkim drążkiem, 

e) wyciąg z długim drążkiem, 

f) uchwyty na nogi, 

g) co najmniej 2 stosy z obciążnikami co najmniej 90 kilo każdy. Wymaga się, 
by obciążenie było zabezpieczone osłoną. 

4 Wymaga się, aby wszystkie części metalowe urządzenia były zabezpieczone przed 
korozją. 

II. Warunki dodatkowe 

 W cenie zawarte będą wszystkie koszty zamówienia: dostawy do budynku 
laboratoryjnego pod nazwą Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa 
Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO) CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w 
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Warszawie, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, 
przeprowadzenia instruktażu oraz udzielenia gwarancji na okres minimum 12 miesięcy. 

 Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub 
elektronicznej na dowolnym nośniku. 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do budynku 

laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów 

Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w 

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 27 listopada 2015 r. 

5. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy 

dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III 

pok. 335 z informacją „OFERTA NA STACJĘ WIELOFUNKCYJNĄ DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH” do 

dnia 25.11.2015 r. do godziny 14:00. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie oferty otrzymane po określonym terminie nie 

będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z wybranym wykonawcą po 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

7. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę. 

lp. Kryterium zasadnicze Opis Waga – udział w ocenie 

1 Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 

przedmiotu  zamówienia, na którą powinny składać 

się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 

100 

8. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po 

przecinku. Przyznane liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według 

następującej zasady: 

mailto:dogrz@ciop.pl
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Liczba punktów = 

 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

 

   X 100 
Cena brutto oferty badanej 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 


