
Wodzisław Śląski, dnia 25.11.2021 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej 

Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia 

poniżej 30 tys. euro na: 

Dostawę trenażerów - karabinów laserowych wraz z tarczą z celami (2 zestawy) 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów karabinów laserowych z tarczą z 

celami do siedziby Zamawiającego.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: 

• kolba uniwersalna lewa/prawa olchowa 

• diopter standardowy, uproszczony 

• stopka gumowa, z możliwością wymiany na inne 

Parametry techniczne:  

• długość całkowita: w przedziale 80 – 120 centymetrów 

• masa karabinu: w przedziale 1,5 -2 kg 

• długość lufy: minimum 40 cm 

• długość linii celowania: minimum 50 centymetrów 

• długość systemu: minimum 60 centymetrów  

W zestawie musi się znajdować także: tunel muszki, podwyższenie linii celowania, tarcza z 

celami z 4 bateriami AA, zasilacz 5V, IR-pilot, redukcja celu, zestaw narzędzi oraz instrukcja. 

Dodatkowe informacje:  

Karabin laserowy nie może być bronią i do jego użytkowania nie może być wymagane 

pozwolenie na broń.   

Przedmiot zamówienia przeznaczony do treningu biatlonu letniego. Technologia działająca 

na zasadzie laseru.  

 

Gwarancja na przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 24 miesiące.  

W przypadku gdy Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT musi figurować w rejestrze 

VAT (tzw. biała lista) na stronie Ministerstwa Finansów, w przeciwnym wypadku 

Zleceniodawca uzna złożoną ofertę za nieważną.  

Termin dostawy przedmiotu Zamówienia do siedziby zamawiającego: do 13 grudnia 2021r. 

 



Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego 

zaproszenia, wraz z opisem technicznym proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR 

„CENTRUM”, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski lub drogą elektroniczną: 

kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl . Termin złożenia ofert: do 2 grudnia 2021 r. do 

godziny 1100.    

 

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.  

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty według następującego kryterium: cena - 100%. Zamawiający przyzna zamówienie 

Zleceniobiorcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz 

została uznana za najkorzystniejszą. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Ireneusz Górnik 

512 070 794 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny. Płatność nastąpi w ciągu 7 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Ogłoszenie zamieszczono na 

stronie internetowej Zamawiającego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 

posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze 647-22-08-194.  

 

Z poważaniem 

Dyrektor Bogdan Bojko 
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