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Korfantów, 17.04.2018 r. 

 
ROZEZNANIE RYNKU 1/2018 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów stosując zasadę 

rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu w ramach projektu 

 „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, 
otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 
rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

 
1. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż i dostawa: 

Zadanie I  

 

 
Zadanie nr II 

Lp.  Ilość szt. 

1 Kije do nordic walking 50 

2 Piłka gimnastyczna 75 cm 40 

3 Piłka gimnastyczna 65 cm 40 

4 Mata do jogi 40 

5 Roller do jogi i masażu 30 

6 Hantle winylowe 2 x 1,5 kg 40 

7 Bielizna termo aktywna S 8 

8 Bielizna termo aktywna M 14 

9 Bielizna termo aktywna L 14 

10 Bielizna termo aktywna XL 8 

11 Opaska odblaskowa 70 

12 Bidon 30 

        13 Ringo 30 

14 Maska do nurkowania junior 15 

15 Okulary do pływania junior 15 

16 Piłka nożna 20 

17 Tarcza do darta elektroniczna 10 

18 Zestaw do badmintona z siatką 10 

19 Stoper elektroniczny 20 

20 Skakanka z licznikiem 20 
 

 

Lp.  Ilość szt. 

1 Opaska monitorująca 
aktywność 

110 

2 krokomierz 40 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 

2. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do  niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Termin składania ofert – do 23 kwietnia 2018  r. do godz. 10.00  
4. Dopuszcza się składanie ofert  na obydwa zadania lub jedno zadanie. Nie dopuszcza się dzielenia części w 

ramach jednego zadania.  
5. Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com  lub faxem 

na nr 77 43 44 004, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Opolskie 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11 

6. W cenę jednostkową brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym koszt dostawy. 

7. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty. 
8. Umowa z wybranym wykonawcą zawarta zostanie na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik  nr 3.  
9. Osoba do kontaktu: Anna Kłonowska tel. 77 4344055, e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 
10. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a 

także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 
12. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Anna Kłonowska 
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