Rzeszów, 01.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020
na dostawę sprzętu sportowego dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów
Wsparcia w ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia
psychicznego”

1. Nazwa i adres Zamawiającego
ANIMA M. Serafin, A. Wołkanowska s.c., ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP
8133634908, REGON 180612781.
2. Tryb udzielania zamówienia
Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego dla ANIMA s.c. z siedzibą w
Rzeszowie, dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w Kolbuszowej oraz
Rzeszowie, w ramach projektu pt. „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia
psychicznego” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Zamówienie obejmuje dostawę produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli.
Lp.

Rodzaj produktu

Ilość

Opis produktu

1.

Zestaw taśm do
ćwiczeń RXT

1 szt.

Regulacja taśmy: 200-290 cm, długość ramienia: 100-145
cm, szerokość rączek: 13 cm, maks. obciążenie: 250 kg.

2.

Wałek do masażu z
wypustkami
Wałek do masażu
gładki
Bieżnia elektryczna

2 szt.

Zintegrowane PCV z pianką EVA, waga 990 g, długość 33
cm, średnica zewnętrzna 14 cm.
Długość 90 cm, materiał pianka EVA, średnica 14 cm.

Kije do nordic
walking

30 szt.

3.
4.

5.

2 szt.
1 szt.

Składana konstrukcja, wbudowany czujnik tętna, uchwyt na
butelkę i hamulec bezpieczeństwa, moc silnika 3,5 KM, max
waga użytkownika 180 kg, liczba stopni nachylenia – 22,
długość pasa- 140 cm, szerokość pasa – 53 cm, max
prędkość 22 km/h, wysokość po rozłożeniu – 146 cm,
szerokość po rozłożeniu – 86 cm, długość – 190 cm,
wymiary po złożeniu: wysokość – 167 cm, szerokość 86 cm,
długość – 108 cm. Waga bieżni 97 kg.
Długość kija – 77-130 cm, waga – 458 g, materiał
aluminium, uchwyt z systemem NCS.
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6.

Mata do ćwiczeń

15 szt.

7.

Gumy / taśmy do
ćwiczeń w zestawie

2 szt.

8.

Uchwyt do
mocowania taśm
RXT
Rower stacjonarny
Zipro

1 szt.

Hantle do ćwiczeń 2
x 3 kg
Hantle do ćwiczeń 2
x 2 kg
Hantle do ćwiczeń 2
x 5 kg
Hantle do ćwiczeń 2
x 1,5 kg
Piłka lekarska do
ćwiczeń

1 szt.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

1 szt.

1 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt.

Długość – 180 cm, szerokość 60 cm, grubość – 1,8 cm,
materiał – pianka EVA, antypoślizgowa powierzchnia.
Taśmy POWER:
- żółta (opór bardzo lekki) – wymiary dł. x szer. x gr. - 208
cm x 6,35 mm x 4,5 mm, obciążenie 1,8 – 5,4 kg,
- czerwona (opór lekki) – wymiary dł. x szer. x gr. – 208 cm
x 12,7 mm x 4,5 mm, obciążenie 7-11 kg.
- czarna (opór średni) – wymiary dł. x szer. x gr. - 208 cm x
20,6 mm x 4,5 mm, obciążenie 12-17 kg,
- fioletowa (opór mocny) - wymiary dł. x szer. x gr. - 208 cm
x 31,75 mm x 4,5 mm, obciążenie 17-26 kg,
- zielona (opór bardzo mocny) - wymiary dł. x szer. x gr. 208 cm x 44,5 mm x 4,5 mm, obciążenie 26-32 kg,
Taśmy MINI:
- żółta (opór lekki) - wymiary dł. x szer. x gr. - 50 cm x 5 cm
x 0,5 mm, obciążenie 4,75 – 7,5 kg,
- zielona (opór średni) - wymiary dł. x szer. x gr. - 50 cm x 5
cm x 0,7 mm, obciążenie 9 – 15,75 kg,
- niebieska (opór mocny) - wymiary dł. x szer. x gr. - 50 cm
x 5 cm x 0,9 mm, obciążenie 13,5 – 20,25 kg,
- czerwona (opór bardzo mocny) - wymiary dł. x szer. x gr. 50 cm x 5 cm x 1,1 mm, obciążenie 17,5 – 24 kg,
Materiał – stalowa blacha o grubości 2 mm, średnica
podstawy – 14,5 cm, wysokość – 9 cm, rozstaw kołków10,5 cm, grubość uchwytów – 10 mm.
Maksymalna waga użytkownika – 150 kg, waga urządzenia
37,8 kg, wymiary (dł. x szer. x wys.) 119 x 55,5 x 153 cm,
układ koła zamachowego – 10 kg, system oporu –
magnetyczny, odległość siodełka od pedałów – min. 72 cm,
max 90 cm, odległość siodełka od podłoża – min. 82 cm,
max 10 cm, odległość siodełka od kierownicy – min. 39 cm,
max. 45 cm.
Materiał – drążek stalowy, powłoka – polichlorek winylu
(PVC), waga zestawu 6 kg.
Materiał – drążek stalowy, powłoka – polichlorek winylu
(PVC), waga zestawu 4 kg.
Materiał – drążek stalowy, powłoka – polichlorek winylu
(PVC), waga zestawu 10 kg.
Materiał – drążek stalowy, powłoka – polichlorek winylu
(PVC), waga zestawu 3 kg.
Materiał – kauczuk butadienowy, średnica 22 cm, waga 2 kg.

Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny
od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczane produkty muszą posiadać aktualne certyfikaty
zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki
certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego. Gwarancja
min. 24 miesiące.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – 35-312 Rzeszów, ul. Grabskiego 8/8A, 36-100 Kolbuszowa,
ul. Tyszkiewiczów 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2020 roku.
5. Sposób, termin i miejsce składania ofert
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a. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać listownie na adres
Zamawiającego lub na adres e-mail anima@anima.rzeszow.pl.
b. Termin składania ofert – 11.09.2020 roku, godz.16.00.

6. Kontakt z Wykonawcami
Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Marta Serafin, tel. 607 379 489.

………………..
Marta Serafin

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1.

Formularz oferty.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:
ANIMA M. Serafin, A. Wołkanowska s.c.
ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów

Wykonawca:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: …………………………………………………………...............................
Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: ……………………………………
Telefon, adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 5/2020 na dostawę sprzętu sportowego dla potrzeb
utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w Kolbuszowej oraz Rzeszowie, składam
ofertę na realizację zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę …………………………………………netto
(słownie ………………………………………………………………………………………. ),
podatek VAT …………………………. zł,
(słownie .......................................................................................................................................)
.................................................................brutto
(słownie .......................................................................................................................................)
Lp.

1.

Rodzaj produktu

Zestaw taśm do ćwiczeń
RXT

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

1 szt.
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2.

Wałek do masażu z
wypustkami

2 szt.

3.

Wałek do masażu gładki

2 szt.

4.

Bieżnia elektryczna

1 szt.

5.

Kije do nordic walking

30
szt.

6.

Mata do ćwiczeń

15
szt.

7.

Gumy / taśmy do
ćwiczeń w zestawie

2 szt.

8.

Uchwyt do mocowania
taśm RXT

1 szt.

9.

Rower stacjonarny Zipro

1 szt.

10.

Hantle do ćwiczeń 2 x 3
kg

1 szt.

11.

Hantle do ćwiczeń 2 x 2
kg

1 szt.

12.

Hantle do ćwiczeń 2 x 5
kg

1 szt

13.

Hantle do ćwiczeń 2 x
1,5 kg

1 szt.

14.

Piłka lekarska do ćwiczeń 1 szt.

RAZEM

………………………………

………………………………….

(data, miejscowość)

(pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób)
uprawnionych do występowania w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców)
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