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        Biecz, 2018-09-06  
Data 

 
 
Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej 
38-306 Libusza 230 
NIP 7382139478 
Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 
 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
Budowę Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy polegającego na: 

1) Budowie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy, w skład którego wchodzi: 
a. budowa zadaszenia na maty na torach łuczniczych – 1 szt. 
b. budowa zadaszonego miejsca do odpoczynku (altana) – 1 kpl. 

2) Wyposażeniu Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy, w skład którego 
wchodzą: 

a. Stojak pod matę – 4 szt. 
b. Maty słomiana 80 cm XXL – 4 szt. 
c. Łuk angielski 70’’ 74’’ – 2 szt. 
d. Łuk krymsko-tatarski 56’’ – 2 szt. 
e. Ochrona przedramienia typ 3 (Guma) – 4 szt. 
f. Rękawiczka na rękę łuczną – 4 szt. 
g. Rękawiczka na sprzączkę – 4 szt. 
h. Strzały tradycyjne Doriath – 48 szt. 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Budowa Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy zlokalizowana w miejscowości 
Libusza pod adresem 38-306 Libusza na działce nr ewid. 1582/1 położonej w Libuszy, 
powiat gorlicki, województwo małopolskie składa się z nw. elementów: 
 

1a) Budowa zadaszenia na maty na torach łuczniczych wraz z przygotowaniem podłoża 
 wg. nw. wymogów: 

 
Opis techniczny: 
- wymiar całości 7m x 1m 
- drewutnia wykonana z drewna sosnowego/świerkowego, suszarnianego 
- słupy nośne 9cm x 9cm 
- stelaż podłogi wykonany z kantówki 9cm x 4,5cm 
- podłoga wykonana z desek o grubości 21mm 
- wysokość ścian bocznych 2m 
- wysokość całkowita 3m 
- wysokość w kalenicy 2,90m 
- kąt nachylenia dachu 30 stopni - dwuspadowy 
- grubość listew użytych na ażur 25mm x 12mm (listwy strugane czterostronnie) 
- dach pokryty gontem bitumicznym, kolor gontu do wyboru przez zamawiającego 
lub pokryty strzechą 
- impregnacja woskowym preparatem typu "Drewnochron", kolor drewnochronu 
do wyboru przez zamawiającego 
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Zdjęcia poglądowe: 
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1b) Budowa zadaszonego miejsca do odpoczynku (altana) wraz z przygotowaniem  
 podłoża wg. nw. wymogów: 

 
Opis techniczny: 
 
 Altana prostokątna z pomieszczeniem gospodarczym: 
- rozmiar 7/4 m w tym pomieszczenie gospodarcze 4/2,5 m; altana 4/4,5 m 
- materiał: drewno sosnowe 
- dach: strzecha 
- styl: pełne rzeźbienie 
Przekroje zastosowanych belek: 
- słupy pionowe: 175/175 mm 
- ściany: 30 mm 
- wieniec: 115/115 mm 
- zastrzały: 115/55 mm 
- konstrukcja dachu: 115/55 mm 
- altana dwukrotnie zaimpregnowana: Orzech Włoski typu Sadolin Extra 
 
Grill: 
- materiał: granit szary 
- łuki grilla: bazalt 
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Zdjęcia poglądowe: 
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2a) Dostawa stojaków na matę – 4 szt. 
 

Opis produktu: 
 
Drewniany statyw o trzech nogach 
połączonych ze sobą za pomocą śruby 
zamkowej. Grube elementy składowe (5 x 4 
cm) gwarantujące trwałość i stabilne oparcie 
dla maty oraz długi czas użytkowania. 
Maksymalne oddalenie środka tarczy od nóg 
stojaka. 
 
Wymiary: 
- wysokość: 150 cm 
- waga: 5 kg 
 
Zdjęcie poglądowe po prawej: 
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2b) Dostawa mat słomianych 80 cm XXL – 4 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Wytrzymała, wzmacniana i solidna mata 
słomiana, ma zostać wykonana metodą 
połączenia dwóch tarcz o średnicy 80 cm 
w jedną całość. Ma służyć do 
wychwytywania strzał z łuków o sile naciągu 
nawet do 50 lbs. Nie może pozostawiać 
zabrudzeń na strzałach. 

 
 Wymiary: 
 - średnica: 80 cm 
 - grubość: 14 cm 
 
 Zdjęcie poglądowe po prawej: 
 
 
  
 
 
 
 
2c) Dostawa łuków angielskich 70’’ 74’’ – 2 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Łuk długi, płaski, konstrukcji drewniano-
laminatowej (włókno szklane przezroczyste 
lub czarne) z nieznacznie podgiętymi 
końcówkami ramion, spełniającymi 
wyłącznie funkcję estetyczną. Posiadający 
niewielkie podcięcie na majdanie w miejscu 
oparcia strzały. Cięciwa dakronowa 
w komplecie. 

 
 Wymiary: 

- 1 łuk o długości 70’’ (178 cm) wersja 
praworęczna – siła naciągu 20 kg. 

 - 1 łuk o długości 74’’ (188 cm) wersja 
 praworęczna – siła naciągu 22 kg.  
 
 Zdjęcie poglądowe po prawej: 
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2d) Dostawa łuków krymsko tatarskich 56’’ – 2 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Drewniano-laminatowa konstrukcja. Łuk 
stylizowany na historyczny refleksyjno-
defleksyjny pracujący dynamicznie. 
Z optymalną długością naciągu 28-29’’ 
(granice sprężystości ok. 30’’). Łuk ma 
posiadać carbonową wkładkę stabilizującą 
i zapobiegającą wichrowaniu się ramion. Łuk 
z majdanem obustronnie symetrycznym 
dzięki czemu strzelać z niego mogą zarówno 
osoby prawo jak i leworęczne. Nie 
posiadający żadnych wcięć, półek czy 
podtoczeń. Cięciwa dakronowa w komplecie. 

 
 Wymiary: 
 - długość łuku: 56’’ (142 cm) 
 - siła naciągu: 
 1 łuk o sile 18 kg, 1 łuk o sile 20 kg 
 
 Zdjęcie poglądowe po prawej: 
 
2e) Dostawa ochrony przedramienia typ 3 (guma) – 4 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Ochrona przedramienia służąca do 
zabezpieczenia ręki łucznika przed 
uderzeniem cięciwy. Wykonana w całości 
z naturalnej skóry, mocowana za pomocą 
gumy dzięki czemu możliwe jest szybkie 
i wygodne zakładanie. 
 
Wymiary: 
- ochrona długa o rozmiarach S, M, L, XL 
(po jednej z każdego rozmiaru) 
- kolor: ciemny brąz 

 
 Zdjęcie poglądowe po prawej: 
 
 
 
 
 
 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
 

Strona 8 z 11 
 

2f) Dostawa rękawiczek na rękę łuczną – 4 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Rękawiczka chroniąca rękę trzymającą łuk 
zakładana na kciuk oraz palec wskazujący 
lewej ręki. Produkt wykonany ma być 
w całości ze skóry. Zapinana na rzep. 

 
 Wymiary: 
 

- rozmiar S, M, L, XL (po jednej z każdego 
rozmiaru) 
- kolor: ciemny brąz 

 
 Zdjęcie poglądowe po prawej: 
 
 
 
 
 
 
 
2g) Dostawa rękawiczek na sprzączkę – 4 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Rękawiczka zapinana na sprzączkę 
chroniąca palce przed nadmiernym 
obciążeniem podczas napinania łuku. 
Produkt wykonany ma być w całości 
z najwyższej jakości skóry bydlęcej, od 
środka posiadający pasek skóry owczej 
z włosiem zwiększający komfort strzelania 
i zapobiegający przetarciom dłoni. 
Rękawiczka ma posiadać możliwość 
regulacji odległości palców od nadgarstka, 
dzięki czemu można ją dopasować do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 

 
 Wymiary: 
 
 - rozmiar: M (1 szt.), L (2 szt.), XL (1 szt.) 

- kolor: ciemny brąz 
 
 Zdjęcie poglądowe po prawej: 
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2h) Dostawa strzał tradycyjnych Doriath – 48 szt. 
 
 Opis produktu: 
 

Lotki: pióra indycze 4’’ (10 cm) z lewych skrzydeł co zbliża do siebie parametry 
wszystkich strzał. Klejone do promienia pod niewielkim kątem pozwalającym 
wprowadzić strzałę w ruch obrotowy w czasie lotu pozwalający zwiększyć celność jak 
i zasięg. Lotki mają zostać przyklejone do 
promienia bardzo mocnym klejem 
cyjanoakrylowym, dzięki czemu nie mogą 
odklejać się nawet po przejściu przez matę. 
Dodatkowo z przodu opierzenia ma zostać 
zastosowana owijka zabezpieczająca lotkę 
przed zerwaniem w przypadku przejścia przez 
tarczę. 

 
Promień: sosnowy (8 mm), pokryty podwójną 
warstwą lakieru chroniącą strzały przed 
wpływem wilgoci. Barwione na kolor brązowy za 
pomocą bejcy rustykalnej uwypuklającej słoje. 
Promienie oszlifowane i wypolerowane dzięki 
czemu mają być gładkie w dotyku. Końcówki strzał mają zostać wzmocnione owijkami 
z bardzo wytrzymałej nici nylonowej i związane 
specjalnym węzłem żeglarskim. 

  
Groty: toczone, stalowe o wadze 100 grs (około 
6,5 g). Mają posiadać specjalnie wyprofilowane 
czoło grotu umożliwiające łatwe wyjecie strzały 
nawet po głębokim wbiciu w stelaż. Wewnątrz 
grot ścięty w stożek zwiększający powierzchnię 
klejenia. Groty mają zostać klejone do promieni 
bardzo wytrzymałym klejem epoksydowym o 
średnim współczynniku elastyczności. 

  
Osady: wyżłobione w promieniu dopasowane do 
cięciw o szerokości 12-14 nitek. Dno osady 
nieznacznie poszerzone dzięki czemu po 
prawidłowym nałożeniu strzały może ona zostać 
delikatnie zapięta na cięciwę (minimalizacja 
ryzyka oddania „suchego strzału” i uszkodzenia 
łuku). Krawędzie osady mają być gładkie zapobiegające przed niszczeniem cięciwy. 

 
 Wymiary: 
 - średnia masa każdej strzały 36 g 
 - środek ciężkości przesunięty o 10% do przodu 
 - długość 34’’ (86,5 cm) 
 
 Zdjęcia poglądowe po prawej. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.10.2018 r. 
  



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
 

Strona 10 z 11 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Warunek 1: Złożenie oferty zgodnej z zapytaniem ofertowym. 
Weryfikacja: Na podstawie treści złożonej oferty oraz daty i sposobu dostarczenia. 
 
Warunek 2: Niepodleganie wykluczeniu ze względu na powiązania osobowe lub 
kapitałowe z Zamawiającym 
Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia złożonego przez oferenta. 

 
III. Kryteria oceny ofert: 

  Waga procentowa kryterium 

1. Cena 100% 

 
IV. Termin składania ofert: 

 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2018 r. 
 

V. Akceptowalne formy składania ofert: 
 
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, mailowo na adres: 
zakon.biecz@gmail.com lub listem poleconym na adres: Zakon Rycerski Ziemi 
Bieckiej, 38-306 Libusza 230. Decyduje data złożenia. 
 

VI. Sposób sporządzenia oferty: 
 
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych dla zakresu 
przewidzianego dla danego oferenta. 
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 
(opis przedmiotu zamówienia), 
- wartość oferty netto / brutto, wartość podatku VAT, 
- termin realizacji zamówienia, 
- okres gwarancji, 
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór w załączniku) 
- inne informacje stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe. 
 
Oferta powinna zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę 
wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać 
sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę 
sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do 
występowania w jego imieniu. 
 
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego w zakresie w 
jakim oferent zamierza złożyć ofertę. Ponadto wskazane jest by oferta zawierała 
inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, 
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia itp. 
Przykładowy wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
Do oferty należy załączyć pisemne oświadczenie o braku powiązań, stanowiące 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

mailto:zakon.biecz@gmail.com
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie 
wyboru wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej z ofert. 
 

VII. Warunki wykluczenia: 
 
Oferta podlega wykluczeniu (odrzuceniu) jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo 

z zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 lub 
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu 

ofertowym. 
 

VIII. Termin realizacji zamówienia: 
 
Ostateczny możliwy do akceptacji termin realizacji zamówienia upływa w dniu 
31 października 2018 r. 
 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda do publicznej wiadomości na 
swojej stronie internetowej www.zakon.biecz.pl. 

http://www.zakon.biecz.pl/

