Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
Spółdzielnia mieszkaniowa Retkinia-Północ w Łodzi 94-054 ul. Kusocińskiego 140, zwraca się
z prośbą o wycenę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego tj. budowy siłowni plenerowej,
połączonej ze strefą relaksu.
Siłownia plenerowa zawiera 8 urządzeń tj. prasę nożną, wioślarza, pajacyka, jeźdźca, drabinkę z
podciąganiem, ławkę do brzuszków, wahadło oraz biegacza + tablicę z regulaminem. Przedmiotowe
urządzenia mogą być pogrupowane w dowolne pary.
Obok przedmiotowych urządzeń proszę o wycenę elementów małej architektury tj.
1. Ławka metalowa – 4 sztuki
2. Stół do szachów z 4-ma siedziskami – 1 sztuka
3. Koszt na śmieci – 2 sztuki
4. Tablica edukacyjna kółko krzyżyk – 1 sztuka
Orientacyjne cechy konstrukcyjne urządzeń siłowych to:
 Konstrukcję nośną (podpierającą) urządzeń powinien stanowić słup okrągły wykonany
w całości
ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 o przekroju
ø minimum 193,7
mm, grubość 4,0 mm. Zamawiający nie dopuszcza pylonów (składających się m. in. ze stelaża z rur
i z tablicy), aby ćwiczący mieli ze sobą kontakt;
 Siedziska i oparcia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne, z otworami pozwalającymi na ewentualny odpływ wody deszczowej;
 Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej;
 Dopuszczalne maksymalne obciążenie urządzeń nie mniejsze niż 155kg;
 Zabezpieczenie antykorozyjne (także spawy) poprzez ocynk plus malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promienie UV;
 Posadowienie fundamentu pod słup z urządzeniami poniżej 30 cm od poziomu “0”, głębokość
fundamentu poniżej głębokości przemarzania gruntu (1,2m). Fundamenty zalewane na miejscu,
dobrze związane z gruntem (nie prefabrykaty);
 Czytelna instrukcja obsługi dla urządzeń umieszczona po obu stronach słupa;
 Muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne;
 Wszystkie urządzenia siłowni powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN
16630:2015 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji w przedmiotowym obszarze (w danym programie certyfikacyjnym).
Prosimy o podanie: terminu realizacji, warunków serwisowych, okresu gwarancji, terminu i sposobu
zapłaty.
Prosimy o złożenie odpowiedzi na zapytanie drogą elektroniczną do dnia 22.02.2019 r. – sprawa jest
pilna.
„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony
wykonawcy do zawarcia umowy”.

