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Krotoszyce, 29.07.2015r.

Zapytanie cenowe

                                                                                                                        

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na „„Wykonanie siłowni zewnętrznej na
stadionie sportowym w Krotoszycach”.

Termin wykonania  16 października 2015 r 

1. Wykaz urządzeń:

1. Krzesło: dwustanowiskowe krzesło do wyciskania na pylonie (główna konstrukcja nośna
wraz z instrukcją obsługi urządzenia) – 1 sztuka, 

2. Orbitrek:   dwustanowiskowe  na  pylonie  (główna  konstrukcja  nośna  wraz  z  instrukcją
obsługi urządzenia)  -1 sztuka,

3. Rower: dwustanowiskowy na pylonie (główna konstrukcja nośna wraz z instrukcją obsługi
urządzenia) – 1 sztuka,

4. Wioślarz:  dwustanowiskowy  na  pylonie  (główna  konstrukcja  nośna  wraz  z  instrukcją
obsługi urządzenia) – 1 sztuka. 

Informacje dodatkowe: 
-  konstrukcja  urządzeń  i  elementy  rurowe  wykonane  ze  stalowych  rur  ocynkowanych  
i malowanych proszkowo,
- rury zakończone bezpiecznymi zatyczkami, 
- gumowe części amortyzujące,
- montaż na fundamentach betonowych,
- siedziska i pedały wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej.

2. Całość robót wykonać zgodnie z załączonym do zapytania projektem zagospodarowania terenu.

3. W ofercie należy  wycenić  i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania,

tj.  dostawę na miejsce  realizacji,  montaż,  podatek  VAT oraz  inne  koszty związane  z  realizacją

zadania. 

4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować ryczałtową cenę ostateczną brutto na

realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia .
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5. Ofertę należy złożyć  na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć karty

katalogowe proponowanych urządzeń.

6. Warunki płatności – płatność jednorazowa – 14 dni od otrzymania faktury wraz z podpisanym

protokołem odbioru.  Warunki  gwarancji  –  minimum 36 miesięcy od daty podpisania  protokołu

odbioru.   

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46 (sekretariat)  ; 59-223 Krotoszyce . Termin złożenia

oferty  :  do  dnia  12.08.2015r.,  godz.  12.00,  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją  „Siłownia

zewnętrzna”.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej

oraz stronie BIP Gminy Krotoszyce.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia tylko części w/w urządzeń w przypadku gdy

złożone oferty będą przekraczać posiadane środki finansowe.

10. Wykonanie siłowni zewnętrznej będzie realizowane w ramach projektu pn.” Wykonanie siłowni

zewnętrznej na stadionie sportowym w Krotoszycach”, który jest współfinansowany ze środków

budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Beata Castañeda Trujillo
(-)

Wójt Gminy Krotoszyce

 Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. projekt zagospodarowania 
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