
Numer zamówienia  1/2021                                        Dąbrowa Górnicza 06.08.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:   „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 63 90 561 

fax (32) 63 90 569 

www.nemo-wodnyswiat.pl 

NIP: 629-21-77-888, KRS: 0000113771 

Adres do korespondencji: 

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 639 05 67 

e-mail: gastronomia@nemo-swiatrozrywki.pl 

  

II. Przedmiot zamówienia – Dostawa napojów i soków.   

Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 PLN 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.        Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wniesienie do siedziby Zamawiającego 

napojów i soków dla potrzeb „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” 

2.        Ilości wskazane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na napoje i soki 

w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w 

ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

3.        Wykonawca zapewni dostawę napojów i soków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami tj. od 

poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 do godz. 15.00, w piątki od godz. 9.00 do godz. 13.00. 

Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia 

drogą telefoniczną lub e-mailową. 

4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty 



w zapytaniu i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji umowy. 

5.        Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonego towaru do Magazynu Głównego 

znajdującego się na poziomie -1 obiektu. 

6.        Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i 

biochemicznym obniżających jego wartość użytkową. Opakowania – skrzynki, po dostawie 

asortymentu podlegają wymianie zwrotnej. 

7.        Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich 

przepisach prawnych w tym ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności żywienia 

(t.j.Dz.U.z 2006r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.)  

8.        Okres przydatności do spożycia minimum 4 miesiące od daty dostawy towaru. 

9.        Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością. 

10.    Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

11.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy. 

12.    Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie do 30 dni, 

po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 

13.    Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia na czas określony poszczególnych obiektów w 

związku z przerwą techniczną, remontową lub z wystąpieniem siły wyższej i możliwość 

przedłużenia realizacji o ten czas. 

14.    Zamawiający zastrzega możliwość wydzierżawienia, wynajęcia, sprzedaży, zbycia, użyczenia 

części lub całości nieruchomości. 

  

ZADANIA WYKONAWCY 

Zapewnienie pełnej linii asortymentowej zgodnej z zapytaniem ofertowym. 

Nieodpłatne przekazanie Zamawiającemu na czas trwania umowy, na 3 dni robocze  przed 

realizacją pierwszego zamówienia trwałych materiałów reklamowych w następujących ilościach: 

·        Lodówki jednodrzwiowe, wysokie – nie mniej niż 5szt. + nie mniej niż 3 szt. małe 

lodówki + nie mniej niż 4 szt. lodówki retro. 

·        Menuboardy – nie mniej niż 3 szt. 



·        Parasole – nie mniej niż 15 szt. (od 30.04. do 30.09.) 

·        Stoliki – nie mniej niż 6 szt. (od 30.04  do 30.09.) 

·        Krzesła – nie mniej niż 30szt. (od 30.04. do 30.09.) 

·        Udostępnienie na potrzeby eventów każdorazowo 2 namiotów o wymiarach    2x6 

metrów   z logotypem Wykonawcy (eventy organizowane będą w okresie od 01.05.  do 

30.09.) 

·        Wykonanie reklamy na oknach z produktami Zamawiającego i Wykonawcy. 

Sukcesywne, nieodpłatne przekazanie wg zapotrzebowania Zamawiającego pozostałych materiałów 

reklamowych i gadżetów służących wspieraniu w Punktach Zamawiającego sprzedaży produktów 

dostarczonych przez Wykonawcę tj.: 

·        Tace barmańskie 

·        Serwetniki 

·        Przyprawniki 

·        Menu 

·        Tablice-potykacz 

·        Gabloty do menu wiszące 

·        Otwieracze 

·        Zapaski barmańskie 

·        T-shirty dla barmanów 

·        Materiały reklamowe 

-         Inne propozycje 

Zapewnienie z pierwszą dostawą szklanek do napojów w ilości 400 szt., soków – 250 szt. i wody 

150 szt. oraz sukcesywne dostarczanie szklanek wg zapotrzebowania Zamawiającego. 

  

Zapewnienie odpłatnego szkolenia wg zapotrzebowania Zamawiającego dla barmanów i kelnerów 

jak najlepiej serwować napoje Wykonawcy lub gratyfikację finansową na szkolenie. 

  

W trakcje trwania umowy Zamawiający organizował będzie w obiekcie Nemo – Wodny Świat 

imprezy sportowe, zawody pływackie, turnieje bilardowe, turnieje bowlingowe, pikniki a 



Wykonawca jako sponsor zobowiązuje się dostarczyć na powyższe imprezy gadżety: smycze, 

koszulki, długopisy, czapki, maskotki, balonu, notesy, kalendarze lub inne gadżety. Dodatkowo na 

potrzeby organizacji eventów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie napoje. 

 IV. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Cena  - 100 % 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą ceną. W sytuacji kiedy 

zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie 

poinformowani. 

 

VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć mailowo: gastronomia@nemo-swiatrozrywki.pl (skan dokumentów). 

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2021 r. godz. 13:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

  

VII. Kontakt z zamawiającym. 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami: 

Katarzyna Saniewska 

e-mail k.saniewska@nemo-swiatrozrywki.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmiany w zakresie 

ceny i sposobu realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub zwierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i 

treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i 

pisarskich. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez 



podania przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia. 

  

…………………………… 

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy 

2.Formularz cenowy 

3. Informacja Rodo 



Nr zamówienia 1/2021                                                                 Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................... 

 

Siedziba......................................................................................................................................... 

                                        Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat 

…................................................................................................................................................... 

 

tel.…….......................................................fax….......................................................................... 

 

NIP….....................................................................e-mail…........................................................ 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dostawa napojów i soków na warunkach 

określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto: 

 

………………………..…………zł minus koszty usług marketingowych…………………zł 

= 

 

……………………………..zł 

 

 

 

 

 

 

................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy 



Nr zamówienia 1/2021                                                                 Załącznik nr 2 

 

Załącznik cenowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

  

  

LP. 
NAZWA 

PRODUKTU 
ILOŚĆ 
SZTUK 

NAZWA / 
MARKA 

PRODUKTU 

WARTOŚĆ 
JEDNOSTKOWA 
NETTO ZA SZT. 

STAWKA 
VAT 

WARTOŚĆ 
NETTO 

WARTOŚĆ BRUTTO 

1.          

Napój 
gazowany, o 
smaku Coli, 

butelka szklana 
0,2l-0,25l 

5200          

2.          

Napój gazowany 
o smaku Coli 

bez cukru, 
butelka szklana 

0,2l-0,25l 

650          

3.          

Napój 
gazowany, 

pomarańczowy, 
butelka szklana 

0,2l-0,25l 

660          

4.          

Napój 
gazowany, 
cytrynowy, 

butelka szklana 
0,2l-0,25l 

860          

5.          

Napój 
gazowany, typu 
Tonic , butelka 
szklana 0,2l-

0,25l, 

340          

6.          
Woda gazowana, 
butelka szklana 

0,25l-0,35l 
1200          

7.          
Woda 

niegazowana, 
butelka szklana 

0,25l-0,35l 

2300          

8.          

Sok owocowy 
100 % Smak 

pomarańczowy, 
butelka szklana 

0,25l-0,35l 

2650          

9.          

Sok owocowy 
100 % Smak 

jabłkowy, 
butelka szklana 

0,25l-0,35l 

1300          



10.       

Sok owocowy 
100 %, 

Smak grapefruit, 
butelka szklana 

0,25l-0,35l 

800          

11.       

Sok owocowy 
100 %, 

Smak  czarna 
porzeczka, 

butelka szklana 
0,25l-0,35l 

1000          

12.       

Sok owocowy 
100 %, Smak 

multiwitamina, 
butelka szklana 

0,25l-0,35l 

280         

13.       

Sok 
pomidorowy 

100 %  butelka 
szklana 0,25l-

0,35l 

1200          

14.       
Sok owocowy 
100 %, Smak 

pomarańczowy, 
butelka 1L 

660          

15.       
Sok owocowy 
100 %, Smak 

jabłkowy, 
butelka 1L 

380          

16.       
Sok owocowy 

100 %, 
Smak grapefruit, 

butelka 1L 

90          

17.       

Sok owocowy 
100 %, Smak 

czarna 
porzeczka, 
butelka 1L 

230          

18.       
Woda mineralna 

gazowana 
butelka plast. 

0,5l 

2600          

19.       
Woda mineralna 

niegazowana, 
butelka plast. 

0,5l 

4400          

20.       

Napój 
herbaciany, 

różne smaki, 
butelka plast. 

0,5l 

3000          



21.       
Napój gazowany 

o smaku Coli, 
butelka 0,5l 

5000       

22.       
Napój gazowany 

o smaku Coli 
bez cukru, 

butelka 0,5l 

300       

        

23.       
Napój 

gazowany, 
cytrynowy, 
butelka 0,5l 

300       

24.       
Napój 

gazowany, 
pomarańczowy, 

butelka.0,5l 

300       

25.       
Napój 

energetyczny, 
puszka 0,25l 

300       

26.       
Napój 
gazowany ,typu 
Tonic, butelka 
0,5l 

200       

              

                 

RAZEM:   

 

 

 ............................................................... 

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Nr zamówienia 1                                                                                                            Załącznik 3 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa, dowóz                             

i wniesienie do siedziby Zamawiającego piwa dla potrzeb „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza                    Sp. z o.o.”. 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z obowiązującymi przepisami doty-

czącymi danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Nemo Wodny- Świat Dąbrowa Górnicza” 

Sp. z o.o. 

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@nemo-wodnyswiat.pl 

2. pisemnie na adres siedziby Administratora; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Sukcesywna dostawa, 

dowóz                             i wniesienie do siedziby Zamawiającego piwa dla potrzeb „Nemo – Wodny 

Świat Dąbrowa Górnicza                    Sp. z o.o.”. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instruk-

cji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

4. 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 osobowych, 

 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, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RO-

DO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych 

 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. B i 

lit. c RODO. 

 

 

 
 


