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ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
........................................................ 
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: RS.1.200.3.2.2016 Poznań, 21.10.2016

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia: 

Zakup wraz z dostawą kosza przestawnego do koszykówki ulicznej 3 x 3

Wymagania techniczne: 

-konstrukcja najazdowa do koszykówki o wysięgniku min. 125 cm, z płynną regulacją w zakresie min. 200-305 cm, 

obsługiwana bez użycia narzędzi

-tablica do koszykówki 105 x 108 cm, odporna na warunki atmosferyczne, np. włókno epoksydowe min 17 mm 

mocowane na ramie cynkowanej,

-osłony bezpieczeństwa w zestawie,

-system ułatwiający przemieszczanie, np. kółka obrotowe

-obciążenie w ilości zapewniającej bezpieczeństwo, min. 240 kg, (preferowane będzie walizkowe, nie dopuszcza się

beczki wypełnionej wodą),

-obręcz do koszykówki uchylna (sprężyny), premiowana będzie obręcz z zabudowanym mechanizmem uchylnym

-siatka na obręcz, grubość sznurka min. 6 mm, wykonana z polietylenu,

-premiowany będzie dodatkowy zaczep bezpieczeństwa instalowany w nawierzchni.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):

do oferty proszę dołączyć certyfikaty potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

cena, łatwość obsługi, zastosowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta powinna zawierać:

-dane oferenta, w szczególności  nazwę, adres firmy, nr telefonu i adres e-mail  oraz wskazanie osoby 

upoważnionej do występowania w imieniu oferenta,

-specyfikacja cenowa z podaniem cen netto, podatku VAT oraz cen brutto,

-certyfikaty potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Termin składania ofert: 27.10.2016 do godz. 11.00

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: j.janczak@posir.poznan.pl 

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań z

dopiskiem „oferta MOS”– liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Jańczak tel. 61 877 23 29

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.

21.10.2016……………………………………………..…

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika 



na samodzielnym stanowisku




