
            Słupsk, 08.08.2017 

Szkoła Podstawowa nr 9  

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk 

 

 

zaprasza do składania ofert cenowych na 

 zakupu jachtów szkoleniowych kl. „Optimist” z wózkami podłodziowymi (slipowymi – 5 

kpl.) 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa nr 9 

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup jachtów szkoleniowych kl. „Optimist” z wózkami 

podłodziowymi (slipowymi) – 5 kpl.  

1. Dane techniczne jachtu: 

 Klasa jachtu: jednoosobowa, 

 Jacht zbudowany ze zbliżonymi parametrami i osiągami do kadłuba (jachtu) 

licencyjnego określonego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Łodzi 

Optimist (IODA – International Optimist Dinghy Association) lecz bez 

certyfikatu pomiarowego. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.Kompletny jacht klasy Optimist (zbudowany z wielowarstwowego laminatu) z kompletem 

okuć i bloczków gotowy do żeglugi powinien zawierać: 

 Kadłub typu „Optimist” (zbudowany z wielowarstwowego laminatu) oraz  

z kompletem okuć i bloczków oraz odbojnicą powinien być wykonany w oparciu 

o dokumentację łodzi klasy "Optymist" z tworzywa sztucznego z komorami 

wypornościowymi ( z laminatu lub pneumatyczne), kolor kadłuba biały RAL 9003, 

pokładu biały RAL 9003, kokpit szary RAL 7035. 2. 

Waga kadłuba: (pomiędzy 35-37 kg), pozostałe wymiary elementów łodzi zgodnie  

z tolerancjami podanymi w przepisach Międzynarodowej Klasy Optimist,  

 Kompletny aluminiowy maszt z bomem i rozprzem, które powinny spełniać warunki 

niezatapialności, 

 Ster i miecz z laminatu, 

 Rumpel i przedłużacz zgodne z wymogami klasy "Optymist", 

 



 Żagiel szkoleniowy z oknem wykonany z tkaniny żaglowej o gramaturze minimum 

"170", kształt żagla identyczny dla całej serii zgodny ze wzorem żagla klasy 

"Optymist". Żagiel powinien być oznakowany - logo o wymiarach 35x35cm – herb 

miasta Słupska z umieszczonym poniżej napisem SŁUPSK, oraz logo klubu Ω9 

 Komplet olinowania zgodny z przepisami klasowymi, 

 Pagaj, 

 Czerpak, 

 Kamizelka asekuracyjna z atestem, 

 Zabezpieczenie masztu, 

 Komplet pokrowców (góra, dół, ster, miecz i maszt), 

 Wózek podłodziowy – z dużymi kołami oraz uchwytem na dziób. 

 specyfikacje, homologacje, gwarancje, certyfikat stateczności i inne 

 instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub na płycie CD 

 szkolenie obsługi łódek 

 Kamizelka pneumatyczna automatyczna/szelki bezpieczeństwa  

dla dorosłych - waga: >40 kg , obwód klatki piersiowej: 70-150 cm szt. 2 

 

III. TRYB ZAMÓWIENIA: 

1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.). 

2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 

bez podania przyczyn. 

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

Szkoła Podstawowa nr 9  może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania 

ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub 

drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do 

składania ofert. 

6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Szkołę Podstawowa nr 9 do  

zawarcia umowy. 

7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych 

8 W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres 

zamawiającego nastąpi transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt dostawcy. 

9 Gwarancja min 24 miesiące 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do  30 września 2017 r. 

 



IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania ze szczegółowym opisem i ceną. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@sp9.slupsk.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

Szkoła Podstawowa  nr 9 

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk  

do dnia 01.09.2017r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 września 2017 r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.sp9.slupsk.pl  oraz 

www.bip.um.slupsk.pl 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena 100 % 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyniku najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp9.slupsk.pl  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Jurkowska pod numerem telefonu 059 8422786 

oraz adresem email: sekretariat@sp9.slupsk.pl  

IX. ZAŁĄCZNIKI 

brak 

 

http://www.sp9.slupsk.pl/
http://www.sp9.slupsk.pl/

