
               
Sfinansowano z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego 

 

Szczecin, dn. 01.08.2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2019” na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

 

Zleceniodawca:  

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego  

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,  

NIP 955 15 07 219  

 

W imieniu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego zwracam się z prośbą o wycenę  

i przedstawienie oferty na zakup: 

1. namiotu pneumatycznego typu „pająk” o wymiarach 5m x 5m, 0m 

 

Ad. 1  Szczegóły produktu:  

namiot pneumatyczny typu „pająk” o wymiarach 5m x 5m, 0m 

 - cztery odpinane ściany 

  - dwie ściany pełne 

  - dwie ściany z oknami 

 - kolorystyka:  

  - ściany żółte 

  - nogi czerwone 

 - logowanie: 

  - dwa logotypu umieszczone na stałe, nadruk 
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- dwa miejsca na logotypy mocowane na rzepy, liczba logotypów wymiennych: 6 

sztuk 

- logotypy zostaną przekazane Wykonawcy po zleceniu wykonania usługi 

 - wymiary zewnętrzne 5m x 5m 

 - wykonanie z materiału powlekanego PVC 

  

Cechy dodatkowe: 

  - torba transportowa 

  - akcesoria: kotwy, szpilki, linki, wentylator, młotek, instrukcja obsługi 

  - gwarancja, minimum 2 lata 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres biuro@woprwz.pl lub osobiście do 

biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 do dnia 8 sierpnia 2019 roku do 

godziny 12.00.  

Informacje o wyborze oferty zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.  

Kryterium oceny ofert – cena 100 %  

 

Oferta powinna co najmniej zawierać: 

Nazwa, dane teleadresowe oferenta, nazwę zadania, wartość oferty (wartość netto, brutto oraz 

stawkę podatku VAT); Datę sporządzenia oferty.  

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:  

Transport do Szczecina (adres: Biuro WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 

18, 70-383 Szczecin, pok. 011 – poziom -1).  

Gwarancja na cały zamówiony sprzęt min. 24 miesiące.  

 

Dostawa kompleksowego zamówienia w terminie 21 dni od zlecenia.  

 

Płatność po dostarczeniu zamówienia. 

 

Osobą do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Lilianna Piłat, tel.: 91 425 27 78, 

biuro@woprwz.pl 


