
  
 

Gryfów Śląski 15.02.2016 r. 

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  

 

w związku z realizacją inwestycji, polegającej na dostawie i montażu piłkochwytów, 

bramek piłkarskich oraz kabin dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim 

im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Gryfów Śląski  

Rynek 1; 59-620 Gryfów Śląski  

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635 

 

II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Stadion miejski in. Noela Wolnego 

ul. Jeleniogórska 7a 

59-620 Gryfów Śląski  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu 

piłkochwytów, bramek piłkarskich oraz kabin dla zawodników rezerwowych  

na stadionie miejskim im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) bramki do piłki nożnej 2 szt.: 
- wymiar: 7,32 x 2,44 m; 

- konstrukcja i wyposażenie: owalny profil aluminiowy 120/100 mm z podwójnymi 

żebrami wzmacniającymi; rama główna bramki malowana proszkowo na kolor biały; 

tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi; słupki odciągowe do naprężania 

siatki, osadzane w tulejach; ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki; 

konstrukcja trwale związana z gruntem; wykonanie zgodnie z przepisami FIFA; 

profesjonalna siatka piłkarska o wymiarach 7,32 x 2,44 m kolor biały; 

b) kabiny dla zawodników rezerwowych 2 szt.: 

- wymiar: 5-6 m; 

- liczba siedzisk: 9 – 10 szt.; 

- konstrukcja: konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych, 

wykończenia aluminiowe, pokrycie (zadaszenie, tył, boki) wykonane z poliwęglanu 

komorowego; 

- siedziska kubełkowe, plastikowe z oparciem, kolor niebieski; 

- konstrukcja trwale związana z gruntem; 
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c) piłkochwyty 2 szt. 

- wymiary: długość 20 m, wysokość 5 m; 

- konstrukcja: słup stalowy (skrajny, z zastrzałem, pośredni) malowany proszkowo 

(profil fi 60 mm) do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne; 

- siatka polipropylenowa „oko” 100 x 100 mm; grubość linki 4 mm; kolor zielony;  

- zestaw elementów montażowych (komplet linek, śrub, karabińczyków)  

do zawieszenia siatki; 

- konstrukcja trwale związana z gruntem. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin składania ofert: do dnia 24.02.2016 r. do godz. 14:00 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20.03.2016 r. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien złożyć ofertę, która powinna: 

- zawierać nazwę oferenta; 

- posiadać datę sporządzenia oferty; 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu lub adres email; 

- zawierać wycenę kwotową brutto poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia; 

- być podpisana przez oferenta. 

 

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dostawa  

i montaż piłkochwytów, bramek piłkarskich oraz kabin dla zawodników 

rezerwowych na stadionie miejskim im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim”  

w terminie do dnia 24.02.2016 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy  

i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski pok. nr 9. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  

za pośrednictwem strony internetowej www.gryfow.pl w dniu 26.02.2016 r.  

do godz. 14:00. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pan Bartłomiej Cybulski – Inspektor ds. inwestycji 

pod numerem telefonu (75) 78 11 256  lub adresem email: b.cybulski@gryfow.pl  
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