
Zapytanie ofertowe na zakup rusztowania jezdnego 

w Centrum Sportu Szamotuł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €  

 

 

 
1. Zamawiający: 

 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

NIP: 7872107758 

REGON: 302592018 

KRS: 0000492565 

 

 
2. Przedmiot zapytania ofertowego 

Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne z komfortowym wejściem 

schodami i podwójną powierzchnią roboczą wraz z dowozem 

++ atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m2 (grupa rusztowań 3) według 

EN 1004 

++ uniwersalne jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych 

na wysokości do 12,50 m 

++ szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie 

++ rusztowanie z wygodnym wejściem ze schodami 

++ dzięki schodom mogą być transportowane na najwyższy pomost 

bez problemu ciężkie elementy lub duże narzędzia 

++ bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez 

konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów 

rusztowania 

++ pomost o powierzchni wynoszącej ok. 2,5 m2 jest dużym, 

bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne 

rozstawianie narzędzi i materiałów 

++ w zestawach znajdują się 4 podpory 

++ długość pola rusztowania: 2,00 m 

++ szerokość pola rusztowania: 1,50 m 

++ wysokość robocza: 10,50 

++ rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę 

na nierównym podłożu (zakres regulacji 300 mm - 570 mm) 

 

 Rama pionowa 2 m 8 szt. 

 Rama pionowa 1 m 2 szt. 

 Pomost z klapą 1 szt. 

 Pomost bez klapy 4 szt. 

 Schody 4 szt  

 Stężenie ukośne 8 szt. 

 Stężenie poziome 18 szt. 

 Stopień dodatkowy 1 

 Podpora 4 szt. 

 Uchwyt do ciężarków 4 szt. 

 Burta poprzeczna 1,5 m 2 szt. 
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 Burta poprzeczna 0,75 m 6 szt. 

 Burta podłużna 5 szt. 

 Tuleja redukcyjna 4 szt.t 

 Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys. 4 

 Zawleczka 19 szt. 

 Łącznik kotwiący 1,2 m + złącze krzyżowe 6,9 

 Łącznik kotwiący 1,5 m + złącze krzyżowe 8,4 

 Ciężarek balastowy 10,0 

 

 

 

 

1. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji, co do zakupionego 

rusztowania 

 

c. Przedstawiona cena powinna być podana w kwocie netto oraz uwzględniać 

VAT za usługę. 

 

d. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

e. Najważniejszym kryterium wyboru będzie cena netto za wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

 

f. Rozliczenie transakcji następować będzie po przekazaniu protokołu 

przekazania bez uwag przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

 

g. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego 

 

h. Do oferty  załączyć należy bezwzględnie atesty higieny i bezpieczeństwa oraz 

kartę produkt. 

i. Bezwzględny termin wykonania zamówienia:  do 30.04.2018 

 

j. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

 

k. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub 

elektronicznie  na adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły  lub pocztą 
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elektroniczną na adres: sekretariat@csszamotuly.pl w terminie do 

24.04.2018r. do godz. 08.00.  
l. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

m. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bartosz Węglewski  

tel. 505 800 854 e – mail: b.weglewski@csszamotuly.pl 
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Załączniki: 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1  

 

 

………………………………..………………… 

/pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. Zamawiający 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

  

2. Wykonawca 

Dane: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP:  e-mail:  

Nr Tel.  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

„ Oferta  na zakup rusztowania dla Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o” 

 

1. Oferuję za przedmiot zamówienia następującą cenę: 

 

 

 

Razem słownie złotych netto + VAT 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Akceptuję  termin  wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

 

                          

 

……………………………………………… ………………………………. 

/miejscowość, data/       /podpis osoby upoważnionej/ 


