
Wodzisław Śląski, dnia 14.05.2015 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: 

Fontannę pływającą 

Usługa obejmuje dostawę z transportem  i montażem fontanny pływającej na teren Ośrodka 

Rekreacyjnego „Balaton” przy ul. Brackiej w Wodzisławiu Śląskim wraz z całkowitym 

montażem. 

Parametry techniczne: 

Minimalna moc pompy – 3,2 kW 

Zasilenie – 3 x 400 V 

Maksymalna wysokość strumienia – 16m. 

Dysze: minimum 3 sztuki wraz z elektrozaworm dające w sumie minimum 7 trybów pracy 

fontanny 

Długość przyłącza – minimum 100 metrów 

Oświetlenie: minimum 4 lampy LED o mocy 36 W każda 

Skrzynka sterownicza: IP 54 

Przewód zasilający: wielożyłowo-sterowniczy wraz z oplotem z linki nierdzewnej. 

Sterowanie : rozbudowa o sterowanie pompy fontanny falownikiem ( przemiennikiem 

częstotliwości) 

W ramach montażu zleceniobiorca jest zobowiązany do uruchomienia fontanny pływającej. 

Zleceniobiorca jest zobowiązany w ofercie zawrzeć koszty transportu oraz montażu wraz z 

całym niezbędnym osprzętem. 

Minimalny okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia 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 19 maja 2015 r. do 

godziny 13
00

.   

 

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 

 


