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L.dz. 399/10/20          Ostróda, dnia 09.10.2020 
 
 
 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

 
 Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na zakup dmuchanej 

zjeżdżalni . 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup dmuchanej zjeżdżalni – kształt i kolor uniwersalny z placem zabaw lub 

innym zwalniającym zabezpieczeniem o wymiarach:  
- Długość – od 12m do 16m  

- Szerokość – od 6m do 8m  

- Wysokość – od 5m do 7m 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- od 45 do 60 dni 1 od dnia udzielenia zamówienia / podpisania umowy 

/ przekazania terenu budowy2. 

3. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w okresie: 24 miesięcy, licząc od dnia jego 
bezusterkowego protokólarnego odbioru końcowego (jeśli dotyczy). 

4. Wymagane wydajności i inne istotne wymagania techniczne : 
- Pałatka pod spód 

- Materiał : tkaniny samogasnące, posiadające atest niepalności  
- Malowania wykonane farbami posiadającymi atest PZH; nietoksycznymi, odpornymi na promienie UV  
- Wymagane orzeczenie techniczne 

- Tkanina zjazdowa o gramaturze nie mniej niż 630 g/m2 

- Szwy poszycia górnego zabezpieczone plisami  
- Rzepy najwyższej jakości  
- Zakotwiczenie wytrzymujące obciążenie minimun 12.000 N  
- Ilość odciągów zgonie z normą europejską  

- Zgodność urządzenia zgodnie z normą PN EN 14960 i PN EN 1176 

Wraz z ofertą należy przedłożyć projekt lub wizualizację.  
5. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne do zrealizowania 

zamówienia (również  koszty dostawy do zamawiającego  )  
6. Kryteria oceny ofert: 70% cena, 10% usługi gwarancyjne, 10% czas reakcji serwisu, 10% projekt  

 

 

 

1 Podać wymaganą datę lub określić ilość dni. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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7. Ofertę proszę złożyć do dnia 14.10.2020 do godz. 15:00 

a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji                                      
ul. Kościuszki 22a 14-100 Ostróda 

b) pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl ; 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Dyrektor Tadeusz Czyczel , tel. 668 140 057 

9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania 
ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie 
nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert. 

11. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, który przedstawi najlepszą ofertę w celu podpisania 
umowy lub w celu złożenia zamówienia zgodnie z Regulaminem. 

12. Do oferty należy załączyć: 
1) formularz ofertowy  

2) projekt lub wizualizację dmuchańca   

3) potwierdzenie spełnienia warunków technicznych  
 

               
Z poważaniem 
 
 
 
 
____________________________  
  DYREKTOR  

 
 
 
 
Załączniki do niniejszego zapytania stanowią: 
1)  Formularz ofertowy  
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 

 na zakup dmuchanej zjeżdżalni   
 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

 

Cena brutto – ……………….. (słownie: ……...…………………………………………………….) 

 

Okres gwarancji : ……………………………………….. 

 

Serwis : ………………………………………………….. 
 

 

Oświadczam, że: zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że 

wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

 

 

Podpisano:………………………………………. 
  (przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

……………………, dnia ………………… 
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