
1 

 

Formularz ofertowy dot. zapytania ofertowego z dnia 09.07.2019 r. 

 

OFERTA 

złożona przez: 

- nazwa firmy: ………………………………………………….……………………………… 

- adres firmy ………………………………………………….……………………………….. 

- dane teleadresowe firmy: nr telefonu: …………..………; adres email: …………………….; 

adres strony internetowej: ……………………………… 

dla Stowarzyszenia "Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA" 

 z/s w:  Stankowice 54, 59-820 Leśna  
na realizację zadania obejmującego dostawę n/w URZĄDZEŃ siłowni zewnętrznej i placu zabaw. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizacje w/w zadania, niniejszym przedstawiamy swoją 

ofertę, jak poniżej: 
 

Lp. 

 

Rodzaj i asortyment stroju 

 

Nr 

katalogowy 

Okres 

gwarancji 

w  

m-cach 

Ilość 

szt./ 

/ kpl. 

Cena 

jednostkowa 

brutto (w zł.) 

za szt./kpl. 

Wartość 

brutto 

(w zł.) 

1 2   3 4 5 

1. Prasa nożna podwójna  

- dostawa i montaż 
……… 36 1 szt. …………… …………… 

2. Wyciąg górny podwójny  

- dostawa i montaż 
……… 36 1 szt.  

…………… 
…………… 

3. Narciarz podwójny  

- dostawa i montaż 
……… 36 1 szt. …………… …………… 

4. Wahadło + biegacz + twister  

- dostawa i montaż 
……… 36 1 szt. …………… …………… 

5. Huśtawka metalowa bocianie 

gniazdo - dostawa i montaż 
……… 36 1 szt. …………… …………… 

6. Karuzela tarczowa z siedziskami 

(wykonanymi z tworzywa Lux HDPE⃰                   

z  podestem z blachy ryflowanej) 

- dostawa i montaż 

 

……… 

36 1 szt.  

…………… …………… 

7. Zestaw zabawowy (urządzeń 

sprawnościowych)        ze stali 

nierdzewnej z elementami z tworzywa 

Lux HDPE⃰   - dostawa i montaż  

 

……… 

36 1 kpl.  

…………… …………… 

8. Stolik z dwoma siedzeniami do gry                     

w szachy / warcaby (z elementami                     

z tworzywa  Lux HDPE⃰ ) 

- dostawa i montaż 

 

……… 

36 1 kpl.  

…………… …………… 

9. Stolik z dwoma siedzeniami do gry 

młynek (z elementami z tworzywa  

Lux HDPE⃰  ) - dostawa i montaż 

 

……… 

36 1 kpl.  

…………… …………… 

10. Ławka z oparciem stała  

- dostawa i montaż 
……… 36 4 szt. …………… …………… 

11. Stojak na rowery - dostawa i montaż ……… 36 1 szt. …………… …………… 

OGÓŁEM koszt realizacji zadania: ………….. 

OGÓŁEM (słownie): …………………………….…………………………………………………. zł. 
   Lux HDPE – dotyczy zabezpieczeń, daszków lub bujaków sprężynowych wykonanych  z tworzywa sztucznego – płyty 

polietylenowej nie wymagającej konserwacji, nie pękającej, nie rozwarstwiającej się. 

 ⃰⃰⃰  ⃰ zestaw powinien obejmować elementy w ilości i jakości co najmniej takiej, jak przestawione w wizualizacji 

załączonej do niniejszego zapytania ofertowego. 
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Warunki zlecenia/zamówienia:  

1) Termin realizacji – do 8 tygodni od złożenia zamówienia.  

2) Forma i termin płatności – przelew 30 dni, po zainstalowaniu urządzeń. 

3) Montaż (w gruncie ziemnym) i transport gratis. 

4) Okres gwarancji  na urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej– 36 miesięcy. 

5) Zamawiający zapewnia, że urządzenia będą montowane na  gruncie ziemnym a także,              

że w miejscu montażu urządzeń na powierzchni oraz do 0,80 m w głąb podłoża nie będą 

znajdować się przeszkody utrudniające montaż.  

6) Oferta cenowa jest aktualna przy zamówieniu wszystkich wymienionych urządzeń. 

7) Oferta cenowa ważna 30 dni. W przypadku zamówienia po tym terminie, należy dokonać 

aktualizacji oferty. 

8) Wszystkie oferowane przez nas urządzenia i elementy spełniają wymogi Polskich Norm,                   

a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych 

zainstalowane na stałe; wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości 

upadku. 
 

 

Niniejszym oświadczam/y, że w/w zadanie zostanie przez nas zrealizowane, w okresie ……. dni,  

po otrzymaniu oficjalnego zlecenia – w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019 r. 

 

Przyjmuję /emy do wiadomości, że: 

1) niniejsza oferta zostanie rozpatrzona w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty w celu 

realizacji zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna połączona ze strefą relaksu i placem zabaw                   

w Stankowicach” 

- dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach 

Programu rozwoju  małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 

- realizowanego  przez Stowarzyszenie „NIWA” z/s w Stankowicach; 

2) kryterium oceny złożonych ofert jest cena / koszt realizacji zadania (dostawa urządzeń wraz 

z montażem)  - 100 %; 

3) niniejszą ofertę (po wypełnieniu formularza i podpisaniu przez osobę upoważnioną) należy 

przesłać w scanie na adres mailowy Stowarzyszenia „NIWA”: spstankowice@op.pl w terminie 

do 18.07.2019 r. a następnie  - w oryginale -  na adres siedziby Stowarzyszenia „NIWA”: 

Stankowice 54, 59-820 Leśna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….……                          ………………………………..………….. 

miejscowość i data              podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Oferenta 

mailto:spstankowice@op.pl

