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Ogrodzienieco 30.06.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOZEI{IA OFERT CENOWYCH

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Adres: Plac Wolno sci 24; 42-440 Ogrodzieniec

Telefon: 32 67 32 044

Strona internetowa: www.mgokis. o grodzieniec.pl

Adres e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

NIP: 649-00-18-498

Regon:000287355

II. NAZWA ZAMÓWIENIA:

,rUtworzenie mini parku trampolin w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

i Sportu w Ogrodzieńcu"

III. oKREŚr,BNm pRZEDMIoTU oRAZ wIELKoŚcl r.un ZAKREsU ZAMóWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Mini Parku Trampolin dla Miejsko

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Miejsce realizacji inwestycji : Sala Gimnastycznaw budynku przy ul.Elizy Orzeszkowej 13

w Ogrodzieńcu- Cementowtri, 42-440 Ogrodzieniec.



Ponizej przedstawiono rzut pomieszczeniaprzeznaczonego narealizację inwestycji
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Specyfi kacja zamówienia :

a.) Trampoliny konwencjonalne l01 mz.

b.) Kosze do koszykówki z osłonami krawęd zi (xż sztuki).

c. ) Podest oparty na konstrukcji stalowej galwanizowanej (rama oraz stopy podestu). W skład

podestu wchodzi płyta OSB 2żmm orazwykładzinaz atestem trudnopalności. Powierzchnia

podestu wynosi l0.ż mz.

d.) Schody wykonane z konstrukcji stalowej galwanizowanej.

e.) Stelaż siatki rur fi 48 galwanizowanych wrazzłącznikamistalowymi.

f.) Siatka asekuracyjna.

g.) Otuliny osłaniające wszystkie rury orazmocowania stęlażasiatki wyko nanę zpianki wtórnie

spien ionej, powleczonej.

h.) Panele zabezpieczające wybrane ściany o powierzchni 56.54 mu

g.) 62 metry bieżące kantówki (zaimpregnowanej środkiem ognioodpornym)

h.) Deklaracja zgodności CE, atest

Cena powinna uwzględniać materiał, transport i montaż.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

l". Kryterium wyboru oferĘ - Cena brutto l00 %

2. Termin wykonania zamówienia.

- do dnia 28.08.2020 r.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składaó do dnia do 9 lipca 2020 r. do godz. 14:00

- Osobiście, w głównej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w

Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec

- w fonnie elektronicznej na e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl, w tytule wiadomości

wpisując: ,,Mini park Trampolin"



2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres

Wykonawcy.

3. zamav,ltający nie dopuszczaofert częściowych lub wariantowych,

4. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania oferlowego

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 lipca 2020 r. o godz, 14:30 w siedzibie Zamawiającego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Plac Wolno ści 24, 42-440 Ogrodzieniec, NIP : 649 -00Ą8-498, Regon: 0002873 55

Otwarcie ofert jest jawne,

VII. ISTOTNE DLA WNIOSKODAWCY POSTANOWIENIA UMOWY:

L JężeIi Zamawiający dokona wyboru ofefty, umowa w sprawie realizaĄi zamówienia

zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia

i wymagan ia or az które go oferta okaże si ę naj korzystniej sza.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem danych

zawartych w ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych,

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotychpolskich

VIII. Warunki płatności:

a) Płatność za wykonany przedmiot umowy zostanie zrealizowana przelewem na konto na

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie ustalonym w umowie z

Wykonawcą

b) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w

Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec,



IX. UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania o udzielenie

zamówienia jeżeli:

l ) Nie zostani e złożona żadna olerta d

2) Cęna złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający możę przeznaczyó

na sfinansowanie zadania

2. Zamawtający zastrzega sobie prawo do rezygnaili z zamowienia bez podania przyczyny

orazbęz wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Do kontaktu upoważniona jest Iwona Rajca tel.32 6] 32 044

e-mail : gci@oerodzieniec.pl
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Dot.: ,rUtworzenie mini parku trampolin w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i §portu w

Ogrodzieńcu"

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

REGON:

Forma or ganizacyjno-prawna Wykonawcy: . . . . . .

Osoba lub osoby upoważrione do reprezentowania Wykonawcy i podpisania umowy

W sprawie zamówienia (imię i lrazwisko, funkcja, nr tel., faks):

Osoba wYznaazona do kontaktów zZamawiającym i udzielania wyjaśnieli doĘczących
Złożonej ofeĘ (imię i nazwisko, nr te|., faks):

l. Łączna cena za, wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena brutto:,..,............. .........,... zł.

Cena brutto ..,. .. zł.(słownie złotych: ..l



2. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

2.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

2.2, Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałern

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.3, Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje

do przygotowania i złożenia ofeĘ.

2.4. Na ofertę składają się następujące załączniki, które stanowią jej integralną częśó:

a)...,.

b) ...,.

(wpisać wszystkie załqczniki dołqczane do oferĘ jeśli dotyczy)

3. Dodatkowe informacje Wykonawcy:

..... dnia ż020 r.

pieczęć i podpis upou,ażnionego

prz eds taw ic ie la Wykon awca


