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ZAPYTANIE OFERTOWE 

       

 …………................................................ 

                              Dokładna nazwa i adres wykonawcy 

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,  
ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na „Zakup i dostawa fabrycznie 
nowego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji 
Programu UNICEF”. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego: 
1. Stół do tenisa stołowego - 2 szt. 

 Norma europejska: EN-Norm 14468-1 

 Możliwość złożenia stołu do treningu jednoosobowego 

 Płyta wiórowa min. 19 mm wielokrotnie powlekana 
Kolor: niebieski lub zielony 

 Rama profil min. L-36 mm, powleczona proszkowo 
Kolor profilu ramki: czarny 

 Ruchomy model z podstawą i dwoma oddzielnymi skrzydłami niezależnie składanymi 

 Stelaż szary 

 Kwadratowy profil min. 25 x 25mm powleczony proszkowo 

 4 podwójne skrętne koła o średnicy min. 125mm 

 Uchwyty na rakietki oraz piłeczki 

 Prosty mechanizm blokujący 

 Wymiary 
Rozłożony: 274 x 152,5 x 76 cm 
Do przechowywania:159 x 65 x 187 cm 

 Instrukcja montażu 

 Akcesoria dodatkowe: siatka w kolorze czarnym  
 
2. Materac składany na trzy części (195x90x5 (x3) cm) PCV (R 80) - 9 szt.  

 pokrowiec – szyty, może być wykonany ze specjalnego materiału PCV jednostronnie powlekanego 
lub z wzmocnionej tkaniny typu SKAJ  

 wypełnienie – wysokogatunkowa, elastyczna pianka poliuretanowa wtórnie spieniona: R-80kg/m3, 
Materace charakteryzują się możliwością złożenia na 3 części. 

 
3. Ławka gimnastyczna 4m - 3szt.  

Siedzisko oraz belka ławki wykonane z drewna iglastego, podpory środkowe i nogi z kształtowników 
stalowych. Zakończenia nóg wyposażone w antypoślizgowe stopki. Ławka posiada stały zaczep 
umożliwiający zawieszanie na drabinkę. Belka ławki o szerokości min. 100 mm może służyć jako 
równoważnia do ćwiczeń. Wymiary: dł. 4000 mm, szer. 220-240 mm, wys. 300-310 mm. Ławka 
spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w normie EN 913.Posiada certyfikat. 
 

 

2. Warunki realizacji zamówienia: 

a) Potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia jest bezusterkowy protokół odbioru zamówienia. 

Podstawą wystawienia faktury za towar jest bezusterkowy protokół odbioru zamówienia. Szczegóły 

odbioru zadania zawarte są w § 6 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia 



postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem 

umowy bez podawania przyczyn. 

3. Okres gwarancji: min. 24 miesięcy 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow.pl lub osobiście  

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do 29.11.2022r. do godz. 12.00. 

5. Termin wykonania zamówienia:  21 grudnia 2022r.  

6. Opis sposobu przygotowania oferty:   

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,  
ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 329 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego 
sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu 
UNICEF”. 
 
 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz oferty. Oferta musi 

spełniać następujące wymogi: 

 musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

 musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e. 

Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie  

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 

 

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena - 100% 

  

Sporządził *:  Zatwierdził: 

 

 

  

Podpis pracownika prowadzącego 

postępowanie 

 Podpis i pieczęć kierownika jednostki 

 

 

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki 

 

8.  Załączniki: 

 formularz oferty 

 wzór umowy 
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