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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: 

zestaw urządzeń sportowych - 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, 
 karty techniczne urządzeń, atesty i certyfikaty itp. 

 
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 umieszczenie na terenie wielofunkcyjnym następujących 

atestowanych urządzeń: 

 Tablica ze sklejki wodoodpornej z ramą metalową 1,80x1,05 - szt.2 

 Tuleja stojaka kwadratowego do koszykówki - szt.2 

 Obręcz do kosza z siatką łańcuchową - szt.2 

 Regulacja wysokości tablicy 2,6-3,05m do tablic pełnowymiarowych - szt.2 

 Stojak do koszykówki jednosłupowy, wysięgnik o długości 1,6m - szt.2 

 Tuleja aluminiowa wewnętrzna fi132 - szt. 2 

 Siatka do tenisa biała 12,5x1m - szt. 1 

 Siatka do siatkówki z antenką, biała, obszycie 4 boki, 9,5x1m - szt. 1 

 Słupki wolnostojące, aluminiowe, uniwersalne, z regulacją wysokości, bez tulei - szt. 2 

 

 

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

z harmonogramem projektu nieprzekraczalny termin dostarczenia urządzeń – I połowa 

maja 2014r. 

 


