Wodzisław Śląski, dnia 5.05.2015 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej
Zleceniodawcą zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia
poniżej 30 tys. euro na:
Pomosty modułowe ze stanowiskami dla sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki,
łódź motorowa, skutery) z knagami cumowniczymi
Usługa obejmuje dostawę z transportem i montażem 2 modułowych pomostów pływających
w kształcie litery „T” oraz 1 modułowego pomostu pływającego w kształcie litery „I” na teren
Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” przy ul. Brackiej w Wodzisławiu Śląskim wraz z
całkowitym montażem.
Opis
Minimalne wymiary pomostów w kształcie litery „T” – 6 m długości na 6 m szerokości.
Wymiary pomostów „T” powinny być takie jak na zamieszczonym poniżej rysunku.

Minimalne wymiary pomostów w kształcie litery „I” – 4 m długości na 2 m szerokości.
Podstawowe parametry techniczne pojedynczego modułu:
- wysokość maksymalna – 45 centymetrów
- szerokość maksymalna – 50 centymetrów
- długość maksymalna – 100 centymetrów
- wyporność: 200 kg/ do poziomu pływalności
- różne wersje kolorystyczne (do wyboru). Kolor czarny oraz wszystkie odcienie szarości są
niedopuszczalne.
- odporność na temperaturę od – 40 st. C do + 80 st. C
Moduł zbudowany z materiału – polietylen. Każdy moduł powinien posiadać możliwość
zatopienia (częściowego napełnienia wodą).

W ramach oferty zamontowane powinny zostać knagi cumownicze wykonane z trwałego na
przecieranie materiału w ilości minimum 10 sztuk na każdy pomost w kształcie litery „T”.
Pomost w kształcie litery „I” powinien zostać zamontowany bez knag cumowniczych.
Zleceniobiorca jest zobowiązany w ofercie zawrzeć koszty transportu oraz montażu wraz z
całym niezbędnym osprzętem.
Minimalny okres gwarancji jakości na pomosty modułowe powinien wynosić 24 miesiące ( 2
lata).
Termin wykonania usługi: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia, wraz z opisem technicznym proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR
Centrum, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, faksem na nr 32 455-15-19 lub drogą
elektroniczną: biuro@mosir-centrum.pl. Termin złożenia ofert – do 11 maj 2015 r. do godziny
1100.
Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
Do oferty należy dołączyć wizualizację z uwzględnieniem grafiki produktu zamówienia.
Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –
100% wagi.
Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę brutto zostanie podpisana umowa. Kontakt
w sprawie zamówienia: Ireneusz Górnik 512 070 794 lub 32 455 15 19.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim oraz na tablicy ogłoszeń
Zamawiającego.
Z poważaniem
Dyrektor Bogdan Bojko

