
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Na realizacje zadania:  ,,Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Gierałtowie" 

I  Opis sposobu przygotowania oferty: 

Zamówienie podzielono na dwa zadania: 

Zadanie 1 zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. 

Zadanie 2 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, grubość 6 cm. 

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie 1 

Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: 

1) podciąg + wyciskanie siedząc + pylon; 

2) prasa nożna + wiosło + pylon; 

3) wahadło + prostownik pleców + pylon; 

4) motyl + pajacyk + pylon; 

5) orbitrek; 

6) biegacz; 

7) tablica z regulaminem; 

8) kosz na śmieci 

Kolor urządzeń: szaro-zielone. Na przedmioty wymienione w pkt II Zadanie 1 Wykonawca 

udzieli gwarancji na okres min. 2 lat. Wszystkie urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty. 

Zadanie 2 

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm ograniczonej obrzeżem 

betonowym wykonanym na ławie betonowej pod każdym urządzeniem siłowni zewnętrznej- 

6 szt. o wym. 3 m x 4 m = 72 m
2  

 



Konstrukcja nawierzchni dla kostki betonowej: 

1) 6 cm warstwa z kostki betonowej, 

2) 5 cm podsypka cementowo-piaskowa, 

3) 15 cm kruszywo łamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie 

2. Wykonanie dojścia do siłowni zewnętrznej z kostki betonowej o grubości 6 cm 

ograniczonej obrzeżem betonowym wykonanym na ławie betonowej o wym. 18,4 x 1,2 m = 

22 m
2 

Konstrukcja nawierzchni dla kostki betonowej: 

1) 6 cm warstwa z kostki betonowej, 

2) 5 cm podsypka cementowo-piaskowa, 

3) 15 cm kruszywo łamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie 

 

Na wykonane prace w pkt II Zadanie 2 Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 2 lat. 

III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:  

najniższej ceny, kryterium wagowe: 100 % 

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty: 

1. Kompletna oferta powinna zawierać poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę 

upoważnioną formularz.  

2. W przypadku Zadania 1 zdjęcia urządzeń siłowni  

  V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem  

zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.  

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę/ budowlaną 

obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała 

waloryzacji.  

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty: 



Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 30.07.2018 r. do godz 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec - sekretariat, na adres email: 

spgier@poczta.onet.pl  lub faksem na nr 75 736 82 25 a Oferta otrzymana przez 

Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie 

będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:  

 Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  

Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec - sekretariat w terminie 7 dni roboczych. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Piotr Fedorowicz tel. 509397676 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest 

zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy 

oferty Wykonawcy. 

X. Uwagi: 

Termin realizacji zadań do 30.09.2018 r. 

                                                                                      

                                                                                             Piotr Fedorowicz 

             Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

                               w Gierałtowie 

 

  Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Projekt zagospodarowania 

 


