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Zapytanie ofertowe 
 
W związku z realizacją projektu „Wzbogacamy tereny rekreacyjne we wsi Gorzanów”, 
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty* na: 

przygotowaniu nawierzchni terenu wielofunkcyjnego - załącznik nr 1 

 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  
 wartość oferty (netto oraz brutto),  

 termin ważności oferty, 
 dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (karta techniczna, 

autoryzacja i gwarancja producenta, deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-

1:2008, aktualny PZH, badanie laboratoryjne. 
 
Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, możliwe 
do uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania 
urządzenia, dodatkowe funkcje dostawy, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.  
 
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.  

 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną 
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu bądź też odebrana osobiście u oferenta.  
 

Termin składania ofert upływa w dniu:  04.04.2014r.  

 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

1. najniższa cena        80% 

2. terminowość          20% 

  100% 
 
 
 
 
 
Gorzanów, 19,03,2014r. 

 __________________   _________________________  
(miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby reprezentującej  

Wnioskodawcę/pełnomocnika) 
 

*Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu , w oparciu o informację zawarte w instrukcji o wypełniania 
wniosku o przyznanie pomocy.  



Załącznik nr 1 

 

Beneficjent zaplanował wykonanie nawierzchni boiska na powierzchni 350m2, z trawy 

syntetycznej dedykowanej dla boisk wielofunkcyjnych o wysokości 20mm, wypełnionej 

piaskiem kwarcowym, zamontowanej na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonej 

obrzeżem trawnikowym na ławie betonowej. 

Parametry trawy syntetycznej: 

 wysokość trawy 20mm 

 wysokość całkowita 22mm 

 gęstość splotów min 42.000/m2 

 ilość pęczków min 21.000/m2 

 gęstość włókien min 339.000/m2 

 masa całkowita min 1900g/m2 

 grubość włókna min 120 mikronów 

 dtex min 8800 

 typ włókna: monofil 

 rodzaj włókna: polietylen 

 wypełnienie piasek kwarcowy 

 kolor trawy: czerwony i zielony 

 

Planowany termin wykonania nawierzchni – kwiecień/maj 2014, w związku z 

harmonogramem projektu nieprzekraczalny termin wykonania zadania – II połowa maja 

2014r.



Szkic sytuacyjny terenu wielofunkcyjnego: 

 

 


