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Nr sprawy: RC.1.2350.01.2016
Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wyposażenie  hali sportowej POSiR (Hala B, o wymiarach: 41,9 m x 23,2 m, wysokość 
11 m) w profesjonalny komplet (2 szt.) konstrukcji podwieszanych z napędem 
elektrycznym do koszykówki (wykonanie  + montaż), składających się z elementów:
- konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym,
- mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm,
- tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o 
grubości 15 mm, na ramie metalowej,
- osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm,
- obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi (z systemem blokującym 
uchylanie do obciążenia 80 kg, 2 gazowych siłownikach o sile 2200N każdy, 
bezpiecznym sposobie mocowania siatki, Europejskim rozstawie otworów 110 x 90 mm)
- siatka do obręczy turniejowa (sznur 5 mm),
- montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym,
- minimum 24 miesięczna gwarancja,

2. Konstrukcje i systemy mocowań tablic do koszykówki muszą być dostosowane do 
istniejącej konstrukcji hali sportowej (Hala B).
Urządzenia i elementy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty 
Zgodności z Normami oraz certyfikaty FIBA.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Do 31 maja  br.

4. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji 
(wymagane dokumenty – jeżeli dotyczy): 
Wymagane certyfikaty.

5. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym 
kryterium): Cena oraz użyte materiały stanową 100% kryterium oceny oferty 

6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta cenowa całości z rozbiciem na poszczególne elementy zamówienia wraz z 
wykazem zastosowanych urządzeń, elementów i ich certyfikatami.

7. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy składać na adres e-mail: 
chwialka@posir.poznan.pl 
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się 
termin wpływy oferty do sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
Termin składania oferty cenowej: do 7 marca 2016 roku do godziny 10:00.

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Tomasz Krzyżaniak, tel. 61 8330511 wew. 420, e-mail: chwialka@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru najkorzystniejszej oferty nie mają zastosowania przepisy
Prawa zamówień publicznych.
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