Działdowo dnia 17.03.2014

Zapytanie ofertowe
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o
podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim przy ul.
Świerkowej Zamawiający:

I.

II.
III.

IV.

Miejski Ośródek Sportu i Rekreacji
13-200 Działdowo
ul. Robotnicza 10
NIP 5711040901
Tel 23 697 4670
e-mail: grazyna.milocka@wp.pl
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim przy ul.
Świerkowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim jeden bok o długości 39 metrów i
drugi bok o długości 15 metrów. Słupki z profila 100x100x3 mm. ocynkowane i
lakierowane na kolor Ral 6005 o wys.7mb w rozstawie co 3m ,połączone w górnej
części ryglem z kształtownika 40x40x3 . W słupkach co 1mb wspawane przelotki
do montażu linek stabilizujących siatkę polipropylenową. Stopy fundamentowe o
wymiarach 350x350x1200mm z betonu B-15.Siatka polipropylenowa w kolorze
zielonym o wielkości oczek 120x120x5 mm i wysokości 6m.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 07 do 30 kwietnia 2014 roku.
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13-200 Działdowo ul. Robotnicza 10 do dnia
31.03.2014 do godziny 1000
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2014 o godzinie 10:30 w siedzibie MOSiR w
Działdowie ul. Robotnicza 10.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert,
6. Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie : http://www.mosirdzialdowo.pl/
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Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów
-cena ofertowa 100%
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela dyrektor MOSiR Grzegorz Kaszubski
Nr tel 23 697 4670
Adres e-mail: grazyna.milocka@wp.pl
Załączniki
-wzór formularza ofertowego.
-projekt umowy.

