
Zał. nr 1 do Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej nieprzekraczające

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy równowartości kwoty 30 000 euro
........................................................ 
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: MOS.230.4.2016 Poznań, 01.12.2016

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

- Zintegrowana deska ortopedyczna pediatryczna i dla dorosłych np. typu Tango (zdjęcie nr 1).

- Uniwersalny system pasów krzyżowych do desek ortopedycznych umożliwiający pełne unieruchomienie pacjenta 

dorosłego lub dziecka na desce ortopedycznej, np. typu Rock straps (zdjęcie nr 2), który dzięki częściom ukośnym, 

przesuwanym na pasie centralnym, umożliwia precyzyjne dopasowanie do dowolnej budowy ciała, system 

mocowania z rzepami,  oznakowany kolorami. Wykonany z wytrzymałych, ale jednocześnie miękkich taśm 

nylonowych o szer. 50 mm, zszytych ze sobą.

- Zintegrowany stabilizator głowy dla dorosłych i dzieci, wykonany z materiałów antyalergicznych, które są 

nieprzemakalne, nie wchłaniają płynów organicznych (krwi, wymiocin, śluzu), nie ulegają uszkodzeniu pod 

wpływem substancji chemicznych i rozpuszczalników, zachowują miękkość nawet przy zmianach temperatury, łatwy

w czyszczeniu, pasujący do oferowanej deski ortopedycznej.

Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt na własny koszt.

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia. 

Zamieszczone zdjęcia mają na celu wskazania jakiego typu sprzętu poszukuje zamawiający. Dopuszcza się sprzęt 

również innych producentów, typu 2 w 1 (dostosowany zarówno dla  dorosłych, jak i dla dzieci).

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

ostateczny termin realizacji: 30.12.2016

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

prosimy o dołączenie zdjęć oraz podanie ceny każdego produktu osobno

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

termin realizacji zamówienia, termin gwarancji,  

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

na załączonym formularzu - zał. nr 3

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

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

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętej kopercie opisanej  „oferta MOS” w sekretariacie  Dyrekcji

POSiR ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań  – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Termin składania ofert: 6.12.2016 do godz. 12.00

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 wewnętrzny 36 lub 504 206 522

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

zamówień publicznych.

               01.12.2016    
     ……………………………………………………..

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika 
na samodzielnym stanowisku
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