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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot Zapýanie ofertowe na wykonanie wiaý rekreacyjno rozrywkowej na
teren ie Sołectwa Świętoszowice'

W anliązku z uzyskaniem funduszy na wykonanie wiaty rekreacyjno
rozrywkowej na terenie istniejącego placu zabaw na terenie Sołectwa
Świętoszowice, proszę o pzedstawienie oferty na wykonanie wiaty
drewnianej wg. poniŹszej specyfikacji:

1. Wlata drewniana o wymiarach 8x5 m (wymiar pomiędzy słupami),
wysokość 5,0m,

2. Dach wiaý dwuspadowy (minimalny spadek 25J.
3' Zadaszenie wykonane jako deskowanie pďne na krokwiach, pokrýe

gontem w kolorze czerwonym
4. Drewno konstrukcyjne wiaty dwukrotnie impregnowane (kolor do

uzgodnienia)
5. Słupy wiaty montowane do fundamentów na kotwach stalowych

ocynkowanych (ochrona pzed wilgocią z podłoŻa),
6. Minimalne wymiary słupów 'l4x14cm
7. Część' szersza wiaty wykonana bez słupów środkowych fiak na rys. 01)

W ofercie ponadto należy ująć:
- wymiary poszczegllnych elementlw konstrukcyjnych wiaty,
_ karty kata|ogowe lub zdjęcia oferowanych urądzeń,
_ przykłady z innych realizacji,
- rysunek konstrukcyjny lub pzykładowe zdjęcie oferowanej wiaý,
- termin ważności oferý,
- długość gwarancji,
- termin realizaĄ|
- koszt transportu,
- koszt montażu,
- konstrukcja wiaĘ powinna spďniać wymagania dla lll strefy obciąŹenia
śniegiem iwiatrem.
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W zapytaniu ofertowym jako załącznik został dďączony szkic wiaty, gdzie
został pokazany pożądany ksáałt wiaty. MoŹliwe jest przedstawienie ofert
wariantowych z innym układem konstrukcyjnym, pod warunkiem spďnienia
podstawowych wymogów specyfikacji' Całość prac aľiązanych z dostawą i

montaŻem wiaty naleŻy wykonać do 16.05.2014. Termin wykonania wiaty nie
może byé dłuższy. oferý prosimy składać do 24.02.2014. W przypadku
dodatkowych pýań prosimy o kontakt z Krzysztofem Kowolik (tel. 788 u1
670) lub Damianem Michalik (tel 603 428 428). Prosimy o przedstawienle
oferty drogą elektroniczną na e_maile: damian.michalik@op.pl oraz
k.kowolik@onet.pl
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