
Miasto i Gmina Ostrzeszow
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63-500 Ostrzesz6w

GO5.042.39.2074

Ostrzesz6w, 09.09 .20L4 r.

Zaproszenie do zloienia oferty w zam6wieniu o wartoSci

nie przekraczaiacei w zfotych r6wnowafto5ci kwoty 30 000 euro

Miasto i Gmina Ostrzesz6w zaprasza do zto2enia oferty na dostawq i monta2 zewnqtrznych

urzqdzef sportowo - rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu: Utworzenie silowni zewnqtrznej

- innowacyinego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Ostrzeszowie.

Miejsce lokafizacji inwestycji: dz. nr 228518, Ostrzesz6w, ul. Zamkowa 37, 63-500 Ostrzesz6w.

Rodzaj nawierzchnia na kt6rej naleiy zamontowai urzqdzenia - nawierzchnia trawiasta.

Niniejsze postQpowanie jest przeprowadzane na podstawie przepis6w Kodeksu cywilnego -
ustawy z dnia 23 kwietnia t964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz L2Ll. Zakres rob6t -

zam6wienie objqte przedmiotem niniejszego postqpowania jest wyfqczone ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wief publicznych podstawa prawna art. 4 pkt 8 w/w

ustawy.

l. Okre5lenie przedmiotu, wielko5ci, zakresu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa i montai nastqpujqcych zewnqtrznych urzqdzefi sportowo -
rehabilitacyjnych dla zadania ,,Utworzenie silowni zewnqtrznej - innowacyjnego obiektu

infrastruktury rekreacyjnej w Ostrzeszowie":

1. Rowerek - 1 szt. - urzqdzenie do dwiczenia miq6ni kofczyn dolnych, umoiliwiajqce

pedafowanie jak na normalnym rowerze.

Steper - Motyl - 1 szt. - urzqdzenie dwuosobowe (jednocze6nie mogq dwiczyi dwie osoby)

do iwiczenia: steper - miq5ni kodczyn dolnych, motyl - miq6ni ramion, klatki piersiowej

i pfec6w. Pozwala na przemian naciskai nogami na stopy urzqdzenia, realizowai tak zwany

,,ch6d w miejscu" oraz r6wnoczeSnie obiema rqkoma przyciqgai drq2ki do siebie.

Wio5laz - 1 szt. - urzqdzenie do dwiczef miq6ni kofczyn dolnych i g6rnych umoiliwiajqce

wykonywanie jednoczeSnie wyprostu i ugiqcia rqk i n6g.

Chodzik - 1 szt. - urzqdzenie do dwiczenia miq5ni od pasa w d6l, ud i podudzi, pozwalajqce

wykonywad naprzemienne wymachy n6g, tak zwanych duiych krok6w.

Diokei - 1 szt. - urzqdzenie do iwiczenia miqSni g6rnej partii ciala oraz wzmocnienia

staw6w, pozwalajqce wykonywad wypychanie i przyciqganie drq2ka rqkami.
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6. Nordic Walking - 1 szt. - urzqdzenie do dwiczenia miqSni n6g i rqk, pozwalajqce wykonywai

naprzemienne wymachy rqk i n6g, przypominajqce uprawianie nordic walkingu.

7. Przyciqgacz - wypychacz - 1szt. - urzqdzenie dwuosobowe (jednocze6nie mogq iwiczyi

dwie osoby) do iwiczenia: przyciqgacz - miq6ni ramion i plec6w, pozwala na przyciqganie do

tulowia g6rnego drE2ka; wypychacz - miqSni ramion i klatki piersiowej, pozwala na

wypychanie 96rnego drqika rqkoma.

8. HuStawka - 1 szt. - urzEdzenie dwuosobowe (jednoczeSnie mogq Cwiczy(, dwie osoby) do

dwiczenia miqsnin6g, pozwala wykonywad naprzemienne wyprosty i ugiqcia n6g.

9. tawka - 1 szt. - urzqdzenie do iwiczenia miq6ni brzucha, n6g, plec6w i ramion, pozwalajqce

wykonywad tak zwane brzuszki i pompki.

Wszystkie elementy statowe majq zostad wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Stopki

powinny byd wykonane z antypo5lizgowej blachy aluminiowej. Siedziska majq zostai wykonane

z materiatu odpornego na promieniowanie UV i posiadai wewnqtrznq konstrukcjq wzmacniajqcq ze

stali nierdzewnej. Wszystkie polqczenia ruchome nara2one na zu2ycie muszE byi oparte na loiyskach

krytych. Wymagane jest, 2eby urzqdzenia posiadaly wytrzymaloSd na obciq2enie osoby (wiczqcej

o wadze do 150 kg.

Po zamontowaniu wskazanych powy2ej urzqdzeri wykonawca uporzqdkuje teren i przywr6ci go do

stany pierwotnego.

Urzqdzenia muszA spefniad polskie i europejskie wymagania normy bezpieczedstwa.

Ka2de urzqdzenie musi posiadad indywidualnE instrukcjq u2ytkowania w formie nalepki umieszczonej

na urzqdzeniu.

Minimalny okres gwarancji na urzqdzenia musiwynosii 2 lata.

Wymagania dotyczece monta2u: dla kaidego urzqdzenia naleiy wykonai fundament o gfqbokoSci co

najmniej 100 cm. Do zalania fundament6w naleZy u2yi betonu w klasie 820.

ll. Termin waino5ci ofefi oraz wykonania zam6wienia:

Planowany termin wykonania zadania: 1 paidziernika2OL4 roku - 30 listopada 2014 roku.

Wykonawca skladajqc ofertq deklaruje siq wykonai zadanie w wymienionym powyiej terminie.
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lll. Termin i miejsce skladania ofert:

Ofertq nale2y zloilyi w formie pisemnej (listownie lub osobiScie), w terminie do dnia

17 wrze5nia 2Ol4 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiajqcego, tj.: Uzqd Miasta i Gminy

Ostrzesz6w, ul. Zamkowa nr 31, 6!|-500 Ostrzesz6w, pok. 54.

Osoba do kontaktu: Dariusz Kwiatek, e-mail: darek@ostrzeszow.pl, tel. kontaktowy 62 732 06 20.

Oferta powinna zawierad cenq netto, podatek VAT oraz cenq brutto za dostawq i monta2 wszystkich

wymienionych powy2ej urzqdzefi. Dodatkowo naleiy podad indywidualnA cenq dostawy oraz

monta2u poszczeg6lnych urzqdzefi .

Oferta musi zawiera6.' opis, parametry oraz wymiary ka2dego ze wskazanych urzEdzef, termin

waino5ci oferty, termin wykonania zadania, cene netto, podatek VAT oraz cenq brutto za dostawq

i montai wszystkich wymienionych powy2ej urzqdzeri.

Do oferty nale2y dolqczyd posiadane atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty okre5lajqce spelnienie

wymog6w bezpieczeristwa oraz jako6ci dla oferowanych urzqdzeri.

lV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal kryterium: najniisza cena.

V. lnne informacje:

1. Cena musi zawierad koszt urzqdzefi, monta2u, transportu oraz wszystkie inne koszty zwiqzane

z kompleksowym wykonaniem zam6wienia.

2. Cenq naleiy podai w formie wynagrodzenia ryczaftowego. Cena oferty musi zawierad wszystkie

koszty niezbqdne do zrealizowania zam6wienia wynikajqce z przedstawionego opisu, jak i r6wnie2

w nim nie ujqtych, ale bez kt6rych nie mo2na wykonai zam6wienia.

3. Przed obliczeniem ceny wykonawca powinien zapoznad siq z terenem, na kt6rym bqdzie

wykonywane zam6wienie i jego otoczeniem oraz uzyskai niezbqdne do sporzqdzenia oferty

informacje, majqce wpfyw na cene ofertowq. Cenq nale2y podai w zlotych polskich (PLN).

Wykonawca moie zioiyd jednq ofertq, w kt6rej musi byd tylko jedna cena. Ewentualne upusty

oferowane przez wykonawcq nale2y uwzglqdnii w cenie. Od warto6ci netto nale2y naliczyi nale2ny

podatek od towar6w i uslug (VAT). Warto3i podatku VAT nale2y okre6lid procentowo i kwotowo.

Warto5d netto plus wartoSd podatku VAT okre6la warto6i brutto tj. cenq ofertowq. Cenq ofertowq

nale2y podad cyfrq i sfownie.

4. Miasto i Gmina Ostrzesz6w zastrzega mo2liwo6i rezygnacji z realizacji zadania bez podania

przyczyn.
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