
                                Włodawa, dnia  14.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie 

zaprasza do składania ofert cenowych na
przygotowanie terenu, montaż placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ławeczek zgodnie 

z projektem przy zbiornku Okopiec

I.  WPROWADZENIE  
 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie terenu, 
montaż placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ławeczek zgodnie z projektem dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji we Włodawie. 
 
1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 
2.  Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej 30 000 EURO. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie 
Ul. Szkolna 4,  
22-200 Włodawa 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
Pan Jacek Chęć tel.082 5722-584 (w godz.7.00 – 15.00) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie obejmuje montaż atestowanych urządzeń:

Siłowni zewnętrznej:
1. Biegacz wolnostojący – szt 1
2. Wyciskanie + wyciąg – szt. 1
3. Wioślarz wolnostojący – szt 1
4. Orbitrek wolnostojący – szt. 1
5. Jeździec wolnostojący – szt. 1
6. Twister + wahadło – szt. 1

Placu zabaw:
1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny – szt. 1
2. Bujak pojedynczy na sprężynie – szt. 2

Ławeczek



IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – DO DNIA 15.10.2017 R.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie podpisanej umowy.

V. OPIS KRYTERIÓW KTÓRE POSŁUŻĄ DO WYBORU OFERTY:

1. O wyborze oferty będzie decydowała NAJNIŻSZA CENA wykonania całości zamówienia. 
2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę na przygotowanie terenu i montaż w/w wyposażenia zgodnie z 

projektem.

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega, że zamówienie może zostać unieważnione z powodu przekroczenia ceny 
najniższej w złożonych ofertach w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie.

2. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich.
3. Cena ofertowa brutto określa całkowity koszt, jaki poniesie Zamawiający z tytułu należytej, zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Płatność za montaż nastąpi 30 dni od złożenia faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez uprawnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.
   
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta  i  oświadczenie  musi  być  podpisana  przez  osobę/osoby  upoważnione  do  reprezentowania
Wykonawcy.

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
 
1.  Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  (osobiście,  za  pośrednictwem  poczty, kuriera lub 
drogą meilową): 
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  we  Włodawie,  ul.  Szkolna  4,  22-200  Włodawa, 
sekretariat  do  dnia  22.09.2017 do godz. 12.00 roku lub przesłać na adres meilowy: 
mosir.wlodawa@gmail.com 
2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa, 
dnia 22.09.2017 r. o godz. 13.00
3. Wykonawcy o rozstrzygnięciu ofert zostaną powiadomieni telefonicznie, osoba która zaproponuje 
najniższą cenę zostanie zaproszona do podpisania zlecenia.

Dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie ośrodka.

Dyrektor MOSiR Włodawa
    Teresa Zaleńska - Sak



Załącznik nr 1
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Lp. Opis przedmiotu Szt Cena netto Wartość 
VAT

 Cena
brutto

1 Przygotowanie terenu, montaż placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej i ławeczek 
zgodnie z projektem

Nazwa wykonawcy...............…….......................................................……………...................................

Adres wykonawcy...............................…..............................................………...…...................................

NIP.........................................……....…....… Regon..............….........……………...................................  

Nr kontaktowy …........................…...........… adres email ….................…………...................................

Cenę netto.......................….…...........zł – słownie  złotych..............……….............................................

Podatek VAT................……..............zł – słownie złotych..............………................................................

Cenę brutto.............……...................zł – słownie złotych................………..............................................

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym przygotowanie terenu, montaż placu zabaw, 
siłowni zewnętrznej i ławeczek zgodnie z projektem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
we Włodawie 

1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
2. OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy 
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: wg załącznika nr 1 
4.  ZOBOWIĄZUJE(MY)  SIĘ  do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w 
zapytaniu ofertowym. 
5. OSOBĄ  UPOWAŻNIONĄ  do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest 

............................................................. , tel. ..............................  

................................... dnia ........................                              ………………………………………...
podpis i pieczęć                     


