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Krotoszyce, 26.09.2019 r. 
 

Zapytanie cenowe 

                                                                                                                         
Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na „Urządzenie siłowni zewnętrznej – 

dostawa i montaż urządzeń w miejscowości Szymanowice ”. 
 
Termin wykonania  do 15 grudnia 2019 roku 
 
Wykaz urządzeń: 

 
1. Rower  – 1 sztuka,  
2. Prasa ręczna podwójna – 1 sztuka, 
3. Orbitrek -1 sztuka. 
4. Wioślarz  – 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,  
- wszystkie urządzenia montowane na pylonie,  
- do wszystkich urządzeń należy dostarczyć instrukcję użytkowania, przymocowaną na pylonie 
przy urządzeniu,  
- do protokołu odbioru wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć atesty do zamontowanych 
urządzeń, 
- kolor urządzeń dowolny. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dwóch różnych urządzeń na jednym pylonie 
konfiguracja urządzeń dowolna.  
 

 
Jednocześnie Gmina zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości urządzeń w przypadku 
gdy zaoferowany ceny przekroczą dostępne środki finansowe. 
 
 
2. 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.  
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3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować ryczałtową cenę ostateczną brutto na 

realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 

4. Ofertę należy złożyć  na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć karty 

katalogowe proponowanych urządzeń. 

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

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

odbioru.    

6. Miejsce i termin złożenia oferty 
 
Oferty można składać osobiście lub przesłać poczta na adres Urząd Gminy Krotoszyce  

ul. Piastowska 46 (sekretariat); 59-223 Krotoszyce, a także e- mailem na adres ug@krotoszyce.pl. 

Termin złożenia oferty : do dnia 04.10.2019 r., godz. 15.00, o terminie decyduje data wpływu do 

Zamawiającego. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz 

stronie internetowej.   

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

złożone oferty będą przekraczać posiadane środki finansowe. 

9. Kryterium oceny ofert – cena 100%. 

 
                                                                                                                             Wojciech Woźniak  

(-) 
Wójt Gminy Krotoszyce 

 
 
 Załączniki: 

1. formularz ofertowy 
 


