
Wodzisław Śl., dnia 7.05.2015 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na:  

Sprzęt pływający: rowerki wodne oraz kajaki turystyczne 

Usługa obejmuje dostawę na teren O.W. Balaton przy ul. Brackiej w Wodzisławiu Śląskim 

sprzętu pływającego (rowerki wodne – 2 sztuki, kajaki – 2 sztuki): 

Specyfikacja techniczna: 

Rowerki wodne 

Ilość – 2 sztuki 

Materiał wykonania: poliester. 

Długość: 2,95 – 3,05 m 

Szerokość:1,70 m – 1,80 m 

Waga: 65 – 75 kg 

Obciążenie max.:290 – 310 kg 

Kolor - niebieski 

 

Rower wodny powinien być wyposażony w dwie niezależne komory wypornościowe, 

zapewniające niezatapialność. Rower wodny powinien składać się z dwóch symetrycznych 

pływaków oraz powinien posiadać pomost miedzy pływakami.  

Preferowany model: Syriusz lub inny o podobnych parametrach technicznych. 

 

Kajak turystyczny – polietylenowy (dwuosobowy) 

 

Ilość – 1 sztuka 

Materiał wykonania: superlinearny polietylen 

Długość: 4,40 – 4,50 m 

Szerokość: 0,75 - 0,80 m 

Kokpit: 220-230 x 55-60 cm 

Waga: 30 – 35 kg 

Obciążenie max.: 240 – 250 kg 

Kolor - niebieski 

Preferowany model: Prodigy II standard lub inny o podobnych parametrach technicznych. 

 

Kajak powinien zawierać otwarty kokpit. Uchwyty służące do przenoszenia kajaka powinny 

być wysuwane i chowane. Siedzenia powinny być usztywnione, z możliwością składania oparć. 

Kajak powinien posiadać możliwość regulacji podnóżków oraz być olinowany na dziobie i 

rufie. Kajak powinien dodatkowo być wyposażony w wewnętrzne kile ułatwiające utrzymanie 

kierunku. 

 

Kajak pneumatyczny (dwuosobowy) 

 

Ilość: 1 sztuka 

Długość: 3,25 – 3,35 m 

Szerokość: 0,90 – 0,95 m 

Waga: 16 – 17 kg 

Obciążenie max.:190 – 200 kg 



 

Kajak pneumatyczny z poszyciem poliestrowym oraz wzmocnioną podłogą  pokrytą PVC. 

Kajak powinien zawierać 2 regulowane pompowane fotele, zdejmowany fin oraz profile w 

podłodze ułatwiające manewrowanie. Kajak musi posiadać również komory powietrzne z 

możliwością ich wyjmowania. Uchwyty ułatwiające przenoszenie kajaka powinny być 

zamontowane z przodu, tyłu i po bokach. Kajak powinien posiadać pasy naramienne 

umożliwiające noszenie go jak plecak. Preferowany model: Colorado Premium lub inny o 

podobnych parametrach technicznych. 

 

 

Do kajaka pneumatycznego powinien zostać dodany manometr, zestaw naprawczy oraz 

urządzenie pompujące umożliwiające napompowanie kajaka powietrzem. 

Minimalny okres gwarancji jakości na sprzęt pływający (rowerki wodne, kajak polietylenowy, 

kajak pneumatyczny) powinien wynosić co najmniej 24 miesiące (2 lata). 

Termin wykonania usługi: 3 tygodnie 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 13 maja 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 internetowej www.mosir-centrum.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Zamawiającego.  

Z poważaniem 

Dyrektor Bogdan Bojko 

 

 

http://www.mosir-/

