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Gn iewos zow, 26 lipca 20 I 8 r.

Gmina GniewoszÓw
ul. Lubelska 16, Ż6-920 Gniewosz w
faks : 48 621 5046, gmina@gniewoszow. pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ari.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam wie publicznych

(Dz. U .2017.1579 t.j. z dnia Ż017.08.24) oraz na podstawie Zrądzenia W jta Gminy Gniewosz w nr

23l20l4 z29.05.2014 r., nłracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usłue /rob t budowlanych

Zamawiający :Gmina Gniewosz w

Przedmiot zam wienia :

Utworzenie otwartej streff aktywności w miejscowości Wysokie Kolo. Wariant podstawowy

zgodnie z ,rProgramem rozwoju malej infrastruktury sportowo-rckreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym - otwarte Strefy Aktywności (osA) EDYCJA 2018' ogłoszonym prze7'

Ministra Sporu i Turystyki. https://www.gov.pl/documents/292437l43 728lProgramOSA,

Szczeg Ę zam wienia

zawieraj ą załączniki do niniejszego zapytania: pĄekt budowlany oraz przedmiar rob t.

Termin realizacji zam wienia:zako czenie do 30.09.2018 r.

Cena jest jedynym kryerium oceny ofeft,wymagany termin gwarancji na wykonane roboty i wbudowane

materiały: minimum 5 lat.

5. Inne istotne warunki zam wienia :Za)eca się żeby Wykonawca obejrzał miejsce rob t oraz

zgromadzil wszelkie informacje , ktr re mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania

oferĘ i podpisania umowy na wykonanie zamawianych rob t. Wszystkie zastosowane materiaĘ

urządzenia oraz wykonane rcboty muszą spełniać wymagania PN-EN l 630:2015-06 i certyfikatu

PN_EN 1176, 1177;2009; 16 30;2015-06; Wszystkie montowane urządzenia i elemenĘ

wyposażenia silowni plenercwej musą posiadać atesĘ i certyfikaty bezpiecze stwa

potwierdzające, że zostaĘ wykonane w oparciu o obowiązujące normy w Ęm
zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z ludźmi. Wykonanie

montażu urądze mogą dokonać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez prcducentÓw.

6. Sposob przygotowania ofeĄ .

ofertę sporządzić naleĘ na załączonym druku

element w strefy aktywności ( zał.nr.l ) .

ofertę sporądzić, naleĘ w ję4yku polskim, w formie pisemnej' na maszynie, komputerze. oferta winna

być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej

kopercie. Na kopercie naleĘ umieści napis ,,Zapytanie ofeftowe na Utworzenie otwartej strefo

aktywności w miejscowości Wysokie Koło. Wariant podstawowy zgodnie z ,,Programem rozwoju małej

infrastruktury sportowo_rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte Strefu AkĘwności

(oSA) EDYCJA 20l8'' ogłoszonym przez Ministra Sporu i Turystyki..

'i

,,OFERTA" ( zał.nr.Z) załączając wycenę poszczeg lnych



ofertę naleĘ złoĘć osobiście u amawiającego, pok nr 11 , przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem.

7. Miejsce i termin złoŻenia oferty.

ofertę złoĘć naleĘ do dnia 9.08.2018 do godz 12:00' oferta w Tvnw. dacie musi znaleźć .i9' 
, T

zamawiającego . oferty złożone po terminie nie będą rozpatlyrvane.

Osoba do kontaktu : Krzysztof Szafranek,e-mail :@,fbks
w.27

26.07 .Ż0l 8 r..........

t

62 t5 003



zał. nr l

Zbiorcze zestawienie koszt w zadania inwestycyjnego polegającego na Utworzeniu otwartej
strefy aktywności w miejscowości Wysokie Koło. Wariant podstawowy zgodnie z

,,Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - otwarte Stres Aktywności (oSA) EDYCJA 2Ol8- ogłoszonp przez

Minirnistra Sooru i styKl

lp.

Elementy i rodzaje rob t (txządzenia,mate'iały i
robocizna) obmiar

og łem netto
(ur ządzen i ą m at e riały,
dostawa i robocizna)

I Słup fitness 6 szt.

2 Orbitrek I szt.

J Narciarz l sŹ.

4 Twister l sŹ.

5 Wioślarz I szt.
6 Krzesło 1 szt.

7 Motyl tozciągający I szt.
8 Jeździec I szt.

9 Prostownik nog t szt.
l0 Pajacyk I szt.
11 Sztanga I szt.

t2 Biegacz I szt.
l3 Koła Tai Chi I szt.
t4 Regulamin siłowni plenerowej I szt.

t5 Ławka 1,8m 4 szt.

l6 Stolik zławką szachowy I szt.

17 Kosz na śmieci I

l8 Wykonanie trawnika
Pow. ok. 180
m2

t9 Nasadzenie drzewa I szt.

Razem wartoś : Netto:

Brutto:


