49-200 Grodków
ul. Kosynierów 7/1
tel. 604-991-036
e-mail: prezes.naszeosiedla@gmail.com

Stowarzyszenie
„Nasze Osiedla”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/2021
z dnia 25.06.2021 r.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”
49-200 Grodków, ul. Kosynierów 7/1
Tel. 604 991 036
e - mail: prezes.naszeosiedla@gmail.com
www.nasze-osiedla.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnego placu zabaw
zgodnie z poniższym opisem:
1. Huśtawka podwójna:
− 2 siedzenia typu koszyk ( kubełkowe);
− konstrukcja drewniana, montaż na kotwach;
− wymiary ok. 1,79m x 4,7m x 2,4m.
2. Huśtawka typu plotkarka – 6 osobowa:
− 3 siedziska typy deska;
− 3 siedziska typu koszyk;
− konstrukcja drewniana, montaż na kotwach;
− wymiary ok. 7,24 m c 7,24 m.
3. Forteca:
− wymiary ok. 8 m x 4,8m;
− konstrukcja drewniana, montaż na kotwach;
− drabinka krzyżakowa;
− kratownica linowa;
− wieża z dachem,
− zjeżdżalnia;
− pomost
Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
Proszę o zaproponowanie ceny poszczególnych urządzeń. Urządzenia będą montowane za
pomocą kotew.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu może wziąć udział każda firma, która wykaże się doświadczeniem w
realizacji co najmniej jednego podobnego zamówienia.
Ofertę wraz z wizualizacją (rysunki, zdjęcia etc.) należy złożyć na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
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IV. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
Kryterium – Cena – waga 100%
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Najwyższą wagę procentową otrzyma oferta na dane urządzenie placu zabaw z
najniższą ceną ogólną.
VI. Termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e – mail: prezes.naszeosiedla@gmail.com
w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. do godz. 12.00
VII.

Warunki wykluczenia:

Oferta zostanie wykluczona jeżeli nie będzie spełniała wymogów zawartych w
niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie
może być udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
VIII. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający planuje realizację zamówienia do końca lipca 2021 r.

