
Zapytanie ofertowe 

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw przeciwpowodziowy”  

na podstawie umowy  nr 430/2015/Wn-16/NZ-UR-LZ/D z dnia 25.09.2015r. pomiędzy NFOŚiGW a 

WOPR WZ. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. 

 „Dostawa przyczepy podłodziowej” 

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin 

NIP 955 15 07 219  

Przedmiot zamówienia: 

- przyczepa do transportu łodzi. 

I. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Przyczepa do przewozu łodzi motorowych: 

Przyczepa musi być fabrycznie nowa i posiadać dokumentacją, homologację oraz gwarancję 24 –
miesiące. 
1. Przyczepa jednoosiowa: 

Przeznaczona do przewozu łodzi o długości do 5,5m, dopuszczalnej masie całkowitej 500kg 
oraz wadze do 350kg.  

2. Układ jezdny:  
Oś pojedyncza KNOTT WATERPROOF lub podobna — opony: 155 R13 — zawieszenie: 
niezależne, resorowane na wałku skrętnym — dyszel typu T   

3. Nadwozie:   
Rama nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych, sprawna i skręcona — całość 
cynkowana ogniowo — szybki i łatwy demontaż i montaż tylnej belki — możliwość szybkiego 
dostosowania długości przyczepy przez wysunięcie tylnej belki oraz zmianę długości dyszla — 
regulowane rolki kilowe — regulowana wysokość podpory dziobowej — podpory wzdłużne   

4. Wyposażenie przyczepy:  
Koło zapasowe, min. 2 rolki kilowe i 4 rolki najazdowe, dziobnica z wciągarką ręczną i gumą 
dziobową, zaczep kulowy, podpory wzdłużne typu sanie, 4 ucha do mocowania pasów 
transportowych, zdejmowana i regulowana tylna belka świetlna, koło podporowe. 

 
Przyczepa powinna posiadać trwałe oznaczenie informujące o zakupieniu ich w ramach 
dofinansowania ze środków z budżetu państwa: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z logotypem Instytucji (wzór oznakowania dostarczy 
zamawiający na żądanie) oraz Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z logotypem Instytucji (wzór oznakowania dostarczy zamawiający 
na żądanie). 
 

Miejsce dostarczenia: Baza WOPR, ul. Heyki nad Kanałem Zielonym, 70-631 Szczecin 

Czas realizacji: 25 dni od daty zlecenia. 

Termin nadsyłania ofert: do dnia 27 października 2015 roku, do godziny 12.00. Na adres WOPR 

Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, lub na adres mailowy: 

biuro@wopr.szczecin.pl 

Kryteria oceny:  

mailto:biuro@wopr.szczecin.pl


100 % cena  

Kontakt  

Wojciech Reperowicz tel. 783 008 088 

Lub 91 425 27 78  


