
 

     
 

                
     
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dotyczące dostawy i montażu Groty Solnej oraz dostawę i montaż Jacuzzi 

 

W ramach Projektu Nr LGD-5/LPK/IUT/21/2014 

pn. : „Rozszerzenie oferty turystycznej kwatery – Modrzewiowy Zdrój” 

 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 

nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 

„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie  konsensusu społecznego na rzecz 

zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: 

Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

     
 

                
     
 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Groty Solnej oraz Jacuzzi w istniejącym 

budynku w miejscowości Cezaryn 28, w gminie Żyrzyn. 

1. Grota Solna 

Specyfikacja Groty Solnej 20 m
2
: 

- oświetlenie ścian groty w 3 poziomach z czerwonych kruchów solnych; 

- ściany solne białe z imitacją okien z kruchów solnych podświetlone; 

- podłoga wyposażona w ogrzewanie podłogowe, wysypana solą z Morza Martwego i 

Czarnego; 

- sufit pokryty natryskiem solnym, wyposażony w 600 światłowodowych punktów 

świetlnych(gwiezdne niebo – refleksoterapia); 

- wentylacja; 

- klimatyzacja; 

- wodospad. 

Wyposażenie Groty Solnej: 

- jonizator – specjalistyczny system ujemnej jonizacji; 

- generator aerozolu jodowo – solankowego; 

- zestaw do odtwarzania muzyki relaksacyjnej; 

- 10 sztuk leżaków relaksacyjnych; 

Proszę o określenie w Formularzu Ofertowym czasu gwarancji i serwisowania Groty 

Solnej. 

2. Jacuzzi 

Wanna SPA o wymiarach niemniejszych niż: 2750x2350 mm 

Specyfikacja Jacuzzi: 

- ilość miejsc – minimum dla 5 osób 

- pojemność – nie mniej niż 2000 litrów 

- wyposażona  w co najmniej 3 pompy do masażu 

- wyposażona w co najmniej 2 dmuchawy  do masażu powietrznego. 



 

     
 

                
     
 

 

Proszę o określenie w Formularzu Ofertowym czasu gwarancji i serwisowania wanny 

Jacuzzi. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Wykonawca zadba o czystość i estetykę podczas realizacji zamówienia. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.07.2015 roku. 

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego. 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

 

Cezary Rułka Drewnolit 

Cezaryn 22, 24 – 103 Żyrzyn 

Tel. 607 – 040 – 097 

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim i przesłana drogą 

pocztową lub osobiście na adres: Cezaryn 22 , 24 – 103 Żyrzyn. 

 



 

     
 

                
     
 

 

Oferta powinna zawierać:  

 Imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia 

oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy; 

 Wszystkie wymagane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dokumenty i załączniki; 

 Własnoręczny podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać 

zobowiązania w jego imieniu. 

 

W przypadku przesyłek koperta powinna być zapieczętowana i oznaczona następująco: 

 

Oferta na montaż Groty Solnej oraz Jacuzzi  

w ramach projektu pn.: „EUROszansa dla Lubelszczyzny” 

Adres: Cezary Rułka Drewnolit 

 Cezaryn 22, 24 – 103 Żyrzyn 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę  należy składać pocztą lub osobiście na adres: 

Cezary Rułka, Cezaryn 22, 24 – 103 Żyrzyn w nieprzekraczającym terminie do dnia 

05.06.2015 roku do godz. 10:00. 

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW 

 

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, którego oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w przedmiocie zamówienia 

niniejszego Zapytania Ofertowego, 

 spełnia wszystkie wymagania formalne dotyczące sposobu i terminu złożenia oferty 

przedstawione w niniejszym zapytaniu. 



 

     
 

                
     
 

 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w kryteriów oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

 zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą łączną liczbę 

punktów w oparciu o podane niżej kryteria wyboru. Jeżeli nie będzie można 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną brutto. 

1. Cena brutto– waga kryterium – 60% 

Punkty przyznawane będą według następującego wzoru: 

 

 
 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt 

 

2. Okres serwisowania i gwarancji – waga kryterium – 40% 

Przy ocenie ofert w tym kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty w skali od 1 

do 6 w następujący sposób: 

 oferta, w której wykonawca zaproponował okres serwisowania i gwarancji krótszy 

niż 24 m-ce – otrzyma 1 punkt, 

 oferta, w której wykonawca zaproponował okres serwisowania i gwarancji od 24 m-

cy do 48 m-cy – otrzyma 3 punkty, 

 oferta, w której wykonawca zaproponował okres serwisowania i gwarancji dłuższy 

niż 48 m-cy – otrzyma 6 punktów, 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: wartość punktowa oferty x wartość 

punktowa wagi 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów w tym kryterium – 240 pkt 

 

Za spełnienie kryteriów nr 1-2 Oferent może uzyskać maksymalnie – 300 pkt. 

 


