
Wodzisław Śl., dnia 10.07.2015 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 rowerowy: rowery typu BMX Racing  

Usługa obejmuje dostawę na teren Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” przy  osiedlu 

XXX -lecia w Wodzisławiu Śląskim sprzętu rowerowego (rowery BMX Racing – 5 sztuk): 

Specyfikacja techniczna: 

Rower BMX Racing firmy Breezer model SE Bikes Ripper Jr lub inny model o takich 

samych lub wyższych parametrach technicznych. 

Ilość – 2 sztuki 

Wzrost użytkownika: 120 cm – 148 cm 

Masa roweru: 7 – 7,5 kg 

Maksymalna waga użytkownika: 45 kg 

Wielkość kół: 20 cali 

Rama i widelec wykonany z lekkiego aluminium 6066 

Hamulce: Promax P-1 6061 T-6 Alloy V-Brake lub inne o wyższej jakości 

Koła kasetowe (minimum 12 zębów) firmy Alienation lub innej o takiej samej lub wyższej 

jakości wykonania 

Opony: Tioga Power Block 20 cali x 1-1/8 F&R lub inne o tej samej lub wyższej jakości 

wykonania. 

Korba: 3-pc Alloy, 155mm lub inna o tych samych wymiarach  

 

Rower BMX Racing firmy Breezer model SE Bikes Ripper X lub inny o takich samych 

lub wyższych parametrach technicznych. 

Ilość – 2 sztuki 

Wzrost użytkownika: 137 cm – 160 cm 

Masa roweru: 7,5 – 8 kg 

Maksymalna waga użytkownika: 45 kg 

Wielkość kół: 20 cali 

Rama i widelec wykonany z lekkiego aluminium 6066 

Hamulce: Promax P-1 6061 T-6 Alloy V-Brake lub inne o wyższej jakości 

Koła kasetowe (minimum 12 zębów) firmy Alienation lub innej o takiej samej lub wyższej 

jakości wykonania 

Opony: Tioga Power Block 20 cali x 1-3/8 F&R lub inne o tej samej lub wyższej jakości 

wykonania. 

Korba: 3-pc Alloy, 165mm lub inna o tym samym wymiarze 

 

Rower BMX Racing firmy Breezer model SE Bikes PK Ripper Elite lub inny o takich 

samych lub wyższych parametrach technicznych. 

Ilość – 1 sztuka 

Wzrost użytkownika: 150 cm – 174 cm 

Masa roweru: 9 – 9,5 kg 

Maksymalna waga użytkownika: 65 kg 

Wielkość kół: 20 cali 

Rama i widelec wykonany z lekkiego aluminium 6066 

Hamulce: Promax P-1 6061 T-6 Alloy V-Brake lub inne o wyższej jakości wykonania. 



Koła kasetowe (minimum 12 zębów) firmy Alienation lub innej o takiej samej lub wyższej 

jakości wykonania 

Opony: Tioga Power Block 20 cali x 1,95 cala  F, 20 cali x 1,60 cala R; lub inne o tej samej lub 

wyższej jakości wykonania. 

Korba: 3-pc Alloy, 175mm lub inna o tym samym rozmiarze. 

Minimalny okres gwarancji jakości na rowery BMX Racing wyszczególnione w zapytaniu 

ofertowym powinien wynosić co najmniej 24 miesiące (2 lata). 

Termin wykonania usługi: 5 dni od daty otrzymania zlecenia, jednak nie później niż 22 lipiec 

2015 roku. 

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 14 lipca 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-/

