Oddział Malta
Nr sprawy:

RM.9.2001.5.2015

Poznań, dnia 7 października 2015r.

Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie nowego olinowania toru regatowego Malta w Poznaniu w systemie Albano.
W skład systemu wchodzą:
- 10 lin torowych stalowych ocynkowanych. Fi 6 konstrukcji 1*19 z 1770 po 2400mb długości
- 1 lina torowa stal nierdzewna Fi 6 konstrukcji 1*19 2400mb długości
- 2 liny bezpieczeństwa stal ocynkowana Fi 8 konstrukcji 1*19 z 1770 po 2400mb długości
- Głowna lina rozdziałowa stal ocynkowana Fi 10 konstrukcji1*19 z 1770 300mb długości.
Dostarczone liny mają być okute w systemie Albano zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kajakowego i
ICF. Ponadto liny powinny być dostosowane do przezbrojenia toru na tor wioślarski z obojowaniem zgodnym z
regulaminem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i FISA.
Okucia mają być wykonane ze stali nierdzewnej i pozwalać na sprawne uzbrajanie toru w boje. Powinny dać się
ustawić pionowo niezależnie od skręcenia liny. Zakucia powinny pozwalać na sprawne składowanie lina na
bębnach. Podziałka zakuć zgodnie z systemem 5m, 10m, 25mb w zależności od miejsca usytuowania liny na
torze. Na początku i na końcu należy przewidzieć zapas na nawinięcie na bęben i naciąg. Liny dostarczone w
całości w jednym odcinku . Na linie nie powinno być zaduszeń i skręceń.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
10.12.2015
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli
dotyczy):
Zgodność z parametrami określonymi w zapytaniu.
Oferent winien wykazać doświadczenie w realizacji podobnych dostaw – referencje.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
Najniższa cena
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
oferta cenowa, ceny netto
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 13.10.2015r godz. 14.30
Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: j.klepacki@malta.poznan.pl
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Jarosław Klepacki
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Jarosław Klepacki

