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DBI.7011.28.2018.AA 

DBI.7011.23.2018.AA 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej 

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 1579) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na 

realizację zadania Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nowogród 

Bobrzański 

. 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy 

Nowogród Bobrzański, według poniższego zestawienia: 

Dobroszów Mały: 

 Wioślarz – 1 kpl. 

 Wahadło – 1 kpl. 

 Pylon  

Krzywa: 

 Orbitrek + pylon + Biegacz – 1 kpl. 

 Rowerek + pylon + Wioślarz – 1 kpl. 

 pylon + Wahadło pojedyncze – 1 kpl. 

 Wyciąg górny + pylon + Wycisk ręczny  – 1 kpl. 

 

Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej odporne na warunki atmosferyczne. Konstrukcja 

wykonana ze stali ocynkowanej dwukrotnie malowanej proszkowo. Elementy złączne 

wykonane ze stali ocynkowanej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone 

zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wyposażone w odbojniki gumowe 

amortyzujące uderzenie. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
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Pylon dwustronny do montażu urządzeń łączonych z tablicą informacyjną z opisem i instrukcją 

obsługi zamontowanych urządzeń – Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo 

farbą odporną na warunki atmosferyczne. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie.  

 

Urządzenia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych lub dla osób powyżej 1,4 m wzrostu. 

Prosimy o podanie ceny każdego urządzenia (brutto). 

 

III. Pozostałe: 

1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z normą PN-EN 

2. Termin realizacji: 14.09.2018 r.  

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt zagospodarowania terenu. 

IV. Termin składania ofert: 25.07.2018 r. 

V. Ofertę cenową należy złożyć w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: 

– e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl  

tel. 68 329 09 62-64 w. 125 

 

VI. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 

 

 

Załączniki: 

- plan zagospodarowania terenu – Krzywa 

- projekt zagospodarowania terenu – Dobroszów Mały 

- urządzenia – Dobroszów Mały 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl

