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DAT-2601-35/19   
     Jelenia Góra 10.05.2019r. 
 
 

     ZAPROSZENIE    
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty  
cenowej na:  

Dostawa sprzętu sportowego oraz fitness dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                           
w Jeleniej Górze  

 
Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu oferty. Jako podstawę wyceny należy przyjąć 
poniższy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Zestaw Bosu Trainer PRO Edition -  25 zestawów 

 
Zestaw do użytku profesjonalnego. Symulator ruchów charakterystycznych dla różnych dyscyplin 
sportu. Dwustronny przyrząd stanowiący unikalne połączenie piłki i stepu. Wypukła strona 
urządzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy każdym ruchu 
ćwiczącego, druga płaska strona jest sztywną platformą. Przyrząd posiadający dwie ukryte                     
w zagłębieniach rączki ułatwiające swobodne odwracanie z jednej strony na drugą. Średnica 
platformy około 63 cm. 
 
Gwarancja: 24 miesiące. 
 
Zawartość kompletu: 

• Zestaw Bosu Trainer PRO Edition - 1szt. 
• Pompka - 1szt. 

 
 

2. Zestaw gum POWER SET MINI – LET’S BANDS – 10 zestawów 
 
Zestaw zawierający trzy gumy powerbands o różnym oporze: lekkim (żółta), średnim (zielona)                         
i silnym (niebieska). 

 

  

3. Guma Miniband bardzo ciężka – LET’S BANDS  (czarna) – 10 sztuk 
 
Guma oporowa (około 23 x 5 cm) o najcięższym oporze dla zaawansowanych i profesjonalnych 
użytkowników. Trwała, elastyczna, mobilna. 
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4. Piłka Mikasa MVA 200 – 5 sztuk 

Piłka meczowa rozmiar 5, posiadająca atest FIVB Approved, FIVB Official Game Ball 

Warstwa zewnętrzna: materiał syntetyczny z systemem podwójnych mikro wgłębień, klejona, piłka 
halowa, obwód  65-67 cm, waga 260-280g.            
 

5. Piłka Mikasa VLS 300 – 3 sztuki 

Piłka plażowa, meczowa, rozmiar 5, odporna na działanie wody. Piłka szyta, materiał 
zewnętrzny skóra syntetyczna, liczba paneli 10, podwójnie laminowana butylo-gumowa dętka, 
ruchoma konstrukcja dętki, zatwierdzona przez FIVB. 

Do piłki dołączona pompka z igłą. 

Obwód: 65 - 67cm 
Waga: 260 - 280 g 
 
 Gwarancja 2 lata 

 

Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie 
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  

Termin realizacji zadania: max do  3 tygodni od daty otrzymania zlecenia.  
Ponadto oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Wszystkie elementy montażowe zamówienia 
muszą być kompatybilne. 
 
Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 17.05.2019r.  do godziny 11:00 w siedzibie 
uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w pokoju 114 lub 
przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem                           
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa               

w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18,  58-506 Jelenia Góra  
� inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej            

w Jeleniej Górze jest Pan Jerzy Szelinger, kontakt jerzy.szelinger@kpswjg.pl:, tel: 75 64 53 321 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu 
sportowego oraz fitness dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze ”  

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

                                                 
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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........................................................    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
(pieczęć wykonawcy lub wykonawców           w Jeleniej Górze   
ubiegających się o udzielenie zamówienia)                                                    ul. Lwówecka 18 
                58-503 Jelenia Góra  

 
                                                                                     

                                                                      
                       
                                                O F E R T A 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 
  

Dostawa sprzętu sportowego oraz fitness  dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                            
w Jeleniej Górze  

 
 

Dane dotyczące wykonawcy: 
  
Pełna nazwa ................................................................................................................................  
Siedziba ....................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji ............................................................................................................ 
Nr telefonu/faks ........................................................e-mail ......................................................... 
nr NIP .......................................................  nr REGON............................................................... 

 
1. Zobowiązuję się wykonać zadanie: 
 

  -  za cenę  ogółem    ............................... zł, 

    (słownie złotych:…........................................................................................................................) 

    w tym podatek   VAT .......%  stanowi   kwotę ............................................................................zł  

     (słownie złotych:...........................................................................................................................) 
 
     Cena zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, w tym transport do Zamawiającego. 
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FORMULARZ CENOWY 
 

Lp Sprzęt 
 

j.m. Ilo ść 
cena jednostk. 

brutto 
wartość 

łączna (4x5) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Zestaw bosu Trainer PRO Edition kpl. 25   

2. Zestaw gum POWER SET MINI – LET’S 
BANDS 

kpl. 10 
  

3. Guma Miniband – LET’S BANDS 
(czarna) 

szt. 10 
  

4. 
Piłka Mikasa MVA 200 szt. 5 

  

5. Piłka Mikasa VLS 300 szt. 3   

 
  

RAZEM  
 

 

 
  

w tym VAT  
 
 

 
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie  max. do 3 tygodni od otrzymania zlecenia. 
3. Oferowany osprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia wszelkie wymagania wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. 
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.2) 

 

 

 

..........................................                                                              ...................................................................  
(miejscowość i data)                                                                                               (podpis reprezentanta oferenta) 
 
 

 
 
 
 
 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


