GMINA CHOCZ
63-313 CHOCZ, UL. RYNEK 17
POW. PLESZEWSKI

Chocz, dnia 14 lipca 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IT.7013.08.2016
Burmistrz Gminy Chocz zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty
na dostarczenie wraz z montażem 7 urządzeń do siłowni zewnętrznej, pawilonu ogrodowego
(namiot) 3x4 m ze ściankami (bez montażu) oraz 2 koszy na śmieci.
Przedmiot zamówienia:
Zadanie 1. Urządzenia do siłowni zewnętrznej
Przedmiotem zamówienia są następujące urządzenia:
- Wyciskanie + Słup + Wyciąg
- szt. 1
- Odwodziciel + Słup + Steper
- szt. 1
- Orbitek
- szt. 1
- Twister potrójny
- szt. 1
- Narciarz
- szt. 1
- Biegacz
- szt. 1
- Ławka + Słup + Prostownik pleców - szt. 1
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności PN-EN 16630:2015 oraz karty

techniczne, a także okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Urządzenia muszą posiadać
instrukcję obsługi umiejscowioną na urządzeniu. W cenie oferty należy uwzględnić koszt
dostarczenia i montażu urządzeń.
Zadanie 2. Namiot
Przedmiotem zamówienia jest pawilon ogrodowy o wymiarach 3x4 m ze ściankami,
do ustawienia na gruncie nieutwardzonym z materiału Poliester: 100%, konstrukcja malowana
proszkowo, kotwy mocujące w grunt nieutwardzony, biały z napisem Gmina Chocz + herb
na każdym boku w górnej części. W cenie oferty należy uwzględnić koszt dostarczenia.
Zadanie 3. Kosze na śmieci
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie 2 koszy metalowych na śmieci
typu miejskiego z daszkiem o pojemności 35 litrów każdy. W cenie oferty należy uwzględnić
koszt dostarczenia i montażu pojemników.
Czas realizacji: Do 10 października 2016 roku.
Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę netto, brutto i VAT
oraz okres gwarancji.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Jedynym kryterium jest cena.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Sposób składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2016 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Gmina Chocz
Rynek 17, 63-313 Chocz
Sekretariat, pokój nr 1
Ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być
zaadresowana na Zamawiającego pod adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie:

Oferta na:
„Zagospodarowanie terenu przy ulicy Konopnickiej w Choczu

na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną”
nie otwierać przed terminem:

29 lipca 2016 roku godz. 1200”.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Magdalena Marciniak

