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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa urządzeń siłowni 

napowietrznej i gier plenerowych na teren Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce" 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest zakup i dostawa (bez montażu) urządzeń siłowni 

napowietrznej oraz stołów do gier plenerowych do Szkoły Podstawowej w miejscowości 

Stara Niedziałka (w ramach zadania pn. „Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier 

plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce"). 

W ofercie należy przedstawić wyłącznie nowe urządzenia, posiadające certyfikat zgodności z 
normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń PN-EN 16630:2015. 

II. Urządzenia siłowni napowietrznej i gier plenerowych: 

ł. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń, o wymiarach ok. 60 x 45 

cm na konstrukcji stalowej; 

2. Urządzenie jednostanowiskowe typu biegacz; 

3. Urządzenie jednostanowiskowe typu orbitrek; 

4. Urządzenie dwustanowiskowe typu drabinka i podciąg nóg na pylonie; 

5. Urządzenie dwustanowiskowe typu twister z wahadłem; 

6. Betonowy stół z grą do chińczyka oraz szachy o wymiarach ok. szer. 1,70 m, dl. 1,80 m i 

wys. 0,76 m ; 

7. Piłkarzyki betonowe o wymiarach ok. szer. 0,80 b, dl. 1,40 m i wys. 0,87 m; 

8. Stół betonowy do tenisa stołowego o wymiarach ok. szer. 1,52 m, dl. 2,74 m i wys. 0,76 

m. 



Do dostarczonych urządzeń należy dołączyć szczegółowe wytyczne montażu 

Wszystkie urządzenia siłowni plenerowej winny być wykonane ze stali ocynkowanej, 

malowanej proszkowo, przeznaczone do długotrwałego użytkowania na zewnątrz. Rury 

należy zakończyć plastikowymi zatyczkami łub zaspawanymi od góry dennicami. 

Podane wymiary urządzeń mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od 

specyfiki produkowanych urządzeń ± 10% od podanych w treści zapytania ofertowego 

wymiarów. 

III. Gwarancja: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy 

na okres 24 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) 

powiadomienia przez Zamawiającego. 

IV. Zasady sporządzania oferty: 

1. Oferta musi być złożona na wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego, 

2. Musi zawierać listę oferowanych urządzeń, 

3. Foldery ze szczegółowym opisem i zdjęciami każdego z oferowanych urządzeń, 

4. Powinna zawierać ceny za każdy element osobno oraz razem za całość zadania (netto i 
brutto). 

V. Inne wymagania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień 

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. 

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 września 2018r. 



VII. Warunki płatności: 

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonaweę po 

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag). 

Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przełewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w 

terminie ł4 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

VIII. Termin związania ofertą: 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

IX. Kryterium oceny ofert: 100% cena 

X. Termin i miejsce składania ofert: 

Do 2ł sierpnia 2018r do godz. łO.OO, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102, 

fax. 25 756 25 50 lub na adres Emil: inwestvcie@minskmazowiecki.pl 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Wzór oferty 

2. Wzór umowy 

Osobami upoM^ażnionymi do kontaktów łub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja 
Lipińska- referent ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23 
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