Zapytanie ofertowe
na: „Dostawę i montaż elementów toru przeszkód przy ul. Gradowe Wzgórze w
Polanowie ”
dostawa zostanie zrealizowana w ramach realizacji zadania pn.
„Budowa toru przeszkód przy ul. Gradowe Wzgórze w Polanowie”
dofinasowanego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru
województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury
sportowej w 2020 r.

I.

Zamawiający: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76 - 010 Polanów (NIP 499-04-65-414),
zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu wyłączonym z zakresu przedmiotowego
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
Dostawa i montaż elementów toru przeszkód:
- poręcz wysoka 2 szt.
- poręcz niska 2 szt.
- poręcz skośna 2 szt.
- drabinka pozioma 60 1szt.
- drążek środkowy pętle 200 1 szt.
- drążek środkowy obręcze 200 1 szt.
- drabinka pionowa 60-213-7 1 szt.
- drążek wielofunkcyjny 1 szt.
- sznur do wspinania 1 szt.
- koła gimnastyczne prostopadłe 2 szt.
- ławeczka skośna wysoka 1 szt.
- rura strażacka średnia 1 szt.
- drążek prosty 200 3 szt.
- drążek zygzak 200 1 szt.
- worek treningowy 1 szt.

- drążek prosty 120 19 szt.
- drążek zygzak 120 1 szt.
- drążek prosty 60 5 szt.
- drabinka pionowa 60-93-1 1 szt.
- pylon do fitnessów 6 szt.
- biegacz
- stepper
- orbitrek
- twister
- prasa nożna
- wioślarz
Konstrukcja urządzenia wykonana z rury o przekroju 76,1 mm oraz profili stalowych o różnej
średnicy - piaskowana, zabezpieczona podkładem cynkowym i malowana proszkowo.
Urządzenie montowane jest bezpośrednio w betonowej stopie fundamentowej.
Urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty wydane przez Europejskie Centrum Jakości i
Promocji akredytowane przez państwową jednostkę akredytującą – Polskie Centrum
Akredytacji.

Czas realizacji: nie później niż do 30.08.2020
Termin zapłaty: 14 dni od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej faktury na Gminę Polanów.
Forma zapłaty: przelew na konto wykonawcy wskazane na fakturze.
Wymaga się spisania protokołu odbioru.
Miejsce dostawy: Polanów. Wymaga się poinformowania Zamawiającego o dacie dostawy i montażu,
min. na 3 dni przed wykonaniem. Wykonawca dostarczy wszystkie odpowiednie certyfikaty i atesty na
urządzenia
III. Kryteriami wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto – 100%
IV. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zlecone wykonanie
przedmiotu zamówienia .
V. Ofertę należy przesłać na adres a.siewiera@polanow.eu do dnia 2 lipca 2020r. (czwartek) do
godz. 12:00.
Oferta winna być przygotowana na druku załączonego formularza ofertowego , podpisana
i opieczętowana.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie
nie będą rozpatrywane.
VI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
VII. Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.
IX. Osoby uprawnione do kontaktów.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
p. Agnieszka Siewiera w dni robocze w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 15:00, tel. (94)34807-60; e-mail: a.siewiera@polanow.eu.

/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

