
Zwoleń, dnia 01 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pod nazwą Parki Fitness

na obszarze działania LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A
26 – 700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
stowarzyszeniedir@tlen.pl
NIP  811-172-92-86
REGON 140547112

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz montaż urządzeń fitness stanowiących wyposażenie 3 siłowni na
świeżym powietrzu, w wyznaczonych miejscach na terenie działania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” (gminy: Gózd,
Kazanów,  Policzna), wg poniższej specyfikacji, w ramach realizacji projektu współpracy „Południowe Mazowsze
Marka Turystyczną”

Lp. Specyfikacja przedmiotu zamówienia Ilość sztuk

1. BIEGACZ - PIECHUR 3

2. MOTYLEK – ROZPIĘTKI 3

3. PRASA DO NÓG 3

4. WAHADŁO – SURFER 3

5. TRENAŻER ELIPTYCZNY 3

6. JEŹDZIEC KONNY 3

7. WIOŚLARZ 3

8. ROWER TRENINGOWY 3

Inne

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dwóch urządzeń na jednym
pylonie.
Urządzenia powinny być wykonane ze stali, max. obciążenie-
120 kg ; elementy pokryte farbami przeznaczonymi do użytku
zewnętrznego, odpornymi na korozję, działanie promieni słonecznych
oraz zmiany temperatur. Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny
na okres 24 miesięcy.
Zamawiający wymaga umieszczenia na pylonach lub na oddzielnej
tablicy - jednej dla jednego fitness parku, logotypów zgodnych z
Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013.



Termin i sposób składania ofert:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym,
podając cenę jednostkową i wartość brutto z montażem. Oferta musi
zawierać nazwę i adres wykonawcy.
Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej
stowarzyszeniedir@tlen.pl lub ul. Wojska Polskiego 80A,
26-700 Zwoleń.

Termin składania ofert: 11-07-2014

Przewidywany termin realizacji
zamówienia: Październik 2014

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” do
złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, telefon: 48 676 20 29, e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl



….....................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A

26 – 700 Zwoleń
FORMULARZ OFERTOWY

realizacji zadania pod nazwą Parki Fitness
na obszarze działania LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację zadania pod nazwą Parki Fitness na obszarze działania LGD
„Dziedzictwo i Rozwój” oferuję/ my wykonanie przedmiotowego zadania:

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:
Imię i nazwisko osoby podpisującej formularz:

Wyszczególnienie Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa

brutto
(z montażem)

VAT(%) Wartość brutto
(z montażem)

BIEGACZ – PIECHUR 3

MOTYLEK – ROZPIĘTKI 3

PRASA DO NÓG 3

WAHADŁO – SURFER 3

TRENAŻER ELIPTYCZNY 3

JEŹDZIEC KONNY 3

WIOŚLARZ 3

ROWER TRENINGOWY 3

Tablice informacyjne/ napisy i logotypy na
pylonach

3/24

Razem -
Słownie zł brutto:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym dla potrzeb realizacji zadania pod
nazwą Fitness Parki przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.  z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

………………………………………………………..
Miejscowość i data


