
 

Chmieleń, 09-04-2019 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stowarzyszenie ”Nasz Chmieleń” 

zaprasza do złożenia ofert na: 

 Operację pn. „Stawiamy na rekreację” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych 

oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

  

I. Dane zamawiającego 

Stowarzyszenie ”Nasz Chmieleń” 

Chmieleń 80 

59-623 Lubomierz 

NIP 6161561787 

REGON 365309803 

Osoba do kontaktu w sprawie udzielenia zamówienia:  Dariusz Penkala, tel. 698 013 103 

Rodzaj zamówienia – dostawa i montaż  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Inwestycja realizowana nadziałce  nr 510/2, 510/1, obręb Chmieleń, gmina Lubomierz. 

Istnieje możliwość osobistego dokonania pomiarów w terenie, bądź oględzin pod kątem robót, 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z Inwestorem drogą telefoniczną: tel. 698 013 103.  

2. Przedmiot zamówienia:  
 

Siłownia zewnętrzna i plac zabaw: 

• BeFit Wyciąg-narciarz-prasa (istnieje możliwość oddzielnych instalacji) 

• BeFit Ławeczka-Podciągacz-prostownik (istnieje możliwość oddzielnych instalacji) 

• BeFit Biegacz-Twister-Surfer(istnieje możliwość oddzielnych instalacji) 

• BeFit Drabinka-wioślarz-poręcz(istnieje możliwość oddzielnych instalacji) 

• Kosz na śmieci – 4 szt 

• Ławka M3 – 6 szt 

• Regulamin 

• stojak na rowery 

• karuzela tarczowa z siedziskiem 

• huśtawka wahadłowa Tomek z dwoma siedziskami (1 płaskie i 1 kubełkowe) 



• huśtawka wagowa Milena 

• bujaki sprężynowe – 2 szt 

• zestaw zabawowy Jaś (4 wieże, trap stały, trap ruchomy, zjeżdżalnia duża, rura strażacka, 

kratownica linowa, huśtawka pojedyncza) 

 

Proszę o podanie ceny brutto wraz z montażem. 
 

III. Termin składania ofert i kryterium  

Oferty należy składać do dnia 17.04.2019r. do godz. 12.00. 

Kryterium: Cena 100% 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji maj 2019.  

 

V.  Akceptowalne formy składania ofert 

Oferty mogą zostać drogą elektroniczną. 

 

VI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy przesłać w formie skanu na adres e-mail:  Stowarzyszenienaszchmielen@wp.pl  

 

 

 

Sporządził: Dariusz Penkala  
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