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OR-IV.272.9.2018.MB
OGŁOSZENIE
o zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego zaprasza
do składania ofert w zapytaniu ofertowym na budowę dwóch siłowni zewnętrznych ze strefami
relaksu w ramach programu ,,Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwóch siłowni zewnętrznych ze strefami relaksu, po
jednej:
- na działce Nr 138/1 położonej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego
24 przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (I część zamówienia)
- na działce Nr 567/5 położonej w Suchowoli, ul. Augustowska 2 przy Zespole Szkół w
Suchowoli (II część zamówienia).
Obie siłownie zewnętrzne mają być wyposażone w następujące urządzenia:
- prasa nożna
- szt. 1,
- twister
- szt. 1,
- orbitrek
- szt. 1,
- wioślarz
- szt.1,
- podciąg nóg
- szt. 1,
- wyciskanie
- szt. 1,
- motyl
- szt. 1,
- trenażer ramion górny
- szt. 1,
- biegacz
- szt. 1.
Urządzenia mają być wolnostojące lub mocowane na słupach zakotwionych w fundamencie
prefabrykowanym lub wykonanym na budowie z betonu (jedno urządzenie do jednego słupa)
– beton klasy C 20/25.
Wymaga się, aby wszystkie urządzenia pochodziły od jednego producenta i aby spełniały
aktualne wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06. Dopuszczalna
waga użytkownika 120 kg.
Obie strefy relaksu mają być wyposażone w następujące urządzenia:
- stół do szachów
- szt. 1,
- ławki metalowe z oparciem - szt. 4,
- tablica informacyjna
- szt. 1,
- kosz na śmieci metalowy - szt. 1,
- stojak na rowery
- szt. 1,
Elementy siłowni zewnętrznej jak i strefy relaksu muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza
się stosowania urządzeń wcześniej montowanych.

Przy strefie relaksu należy wykonać nasadzenia.
Przy I części zamówienia (Dąbrowa Białostocka) mają to być nasadzenia w formie szpaleru od
strony ul. Tuwima wykonane z żywotników zachodnich odmiany Szmaragd, rośliny w
pojemnikach o objętości min. 3l., wysokość krzewu liczona bez bryły korzeniowej min. 1 m.,
ilość 15 szt.
Przy II części zamówienia (Suchowola) mają to być nasadzenia w formie rozproszonej –
punktowej wykonane z żywotników zachodnich odmiany Szmaragd, rośliny w pojemnikach o
objętości min. 3l., wysokość krzewu liczona bez bryły korzeniowej min. 1 m., ilość 15 szt..
Kryteria oceny ofert
a) cena – 85%,
b) okres gwarancji na urządzenia do siłowni – 15%
Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2018r. do godz.1030
Warunki zapytania dostępne są na stronie: www.sokolka-powiat.pl w zakładce ,,Zamówienia
publiczne”

z up. Starosty
Janusz Gudalewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydział Organizacyjny

