Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40 , tel. 22 870 13 60, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 09.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (do załączonej specyfikacji)
na dostawę dwóch namiotów reklamowych/ekspresowych i zwrotne
przesłanie jej pocztą lub dostarczenie osobiste w zamkniętej kopercie
oznakowanej pieczątka oferenta i napisem „NAMIOTY” na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul.
Siennicka 40, 04-393 Warszawa.

do dnia 23 lutego 2018 roku
do godziny 10.00

OFERTA
1. Oferowana cena netto

- ................ zł

2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto

- ................ zł

4. Czas dostawy od zamówienia

- ................ godz.

5. Gwarancja na konstrukcję

- ................ mies.

6. Gwarancja na nadruk

- ................ mies.

Dane kontaktowe oferenta:
Tel.
Fax
E-mail
Strona www

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Osoba odpowiedzialna merytorycznie – p. Sławomir Kopeć – tel. 22 870 13 27 w. 102

SPECYFIKACJA
Parametry techniczne namiotu:
1. Namiot ekspresowy o wymiarze 3x4,5m z możliwością szybkiego i łatwego montażu i demontażu – szt. 2.
2. Konstrukcja stabilna, aluminiowa nieposiadająca żadnych luźnych elementów.
3. Konstrukcja o stabilnym profilu nogi 40x40mm i profilu szabli 15x30mm.
4. Konstrukcja powinna być pomalowana proszkowo na kolor szary.
5. Wszystkie łączniki namiotu powinny być wykonane z aluminium.
6. Namiot powinien być wparty na czterech nogach.
7. Konstrukcja powinna być odporna na porywy wiatru do 100 km/h.
8. Namiot ekspresowy powinien posiadać konstrukcję wyposażoną w trójstopniową regulację wysokości wejścia, a sama konstrukcja powinna być
wyposażona w wygodny spust do podnoszenia i opuszczania konstrukcji
namiotu.
9. Spust do podnoszenia i opuszczania namiotu powinien być zamontowany
na zewnątrz nogi.
10. Wysokość wejścia nie powinna być mniejsza niż 195 cm.
11. Wysokość konstrukcji nie powinna być większa niż 340 cm.
12. Dach i trzy ściany powinny być wyprodukowane z mocnej, wodoodpornej tkaniny poliestrowej o gramaturze 220g/m2.
13. Wszystkie elementy namiotu powinny być wyposażone i pakowane w
specjalne pokrowce ułatwiające ich przechowywanie i transport.
14. Zamówienie musi obejmować wygodną i poręczną torbę transportową,
ułatwiająca transport namiotu oraz umożliwiającą przechowywanie dachu
złożonej konstrukcji plus komplet pokrowców transportowych na 3 ściany boczne.
15. Po złożeniu namiot powinien mieć niewielkie gabaryty transportowe nie
większe niż 35 × 50 × 155 cm.
16. Zamówienie musi zawierać komplet regulowanych taśm odciągowych z
kotwami skrętnymi oraz montażowe szpile do nóg.
17. Wymagany okres gwarancji na konstrukcję minimum 5 lat.
18. Wymagany okres gwarancji na nadruk sublimacyjny powinien wynosić
nie mniej 36 miesięcy (odporność na działanie promieniowania UV).
19. Ściany namiotu powinny być wyposażone w zamki służące do łączenia
ścian ze sobą; dodatkowo mocowanie ścian do konstrukcji powinno być
wykonane za pomocą pasków z plastikowymi przelotkami lub za pomocą
pasków z rzepami.
20. Na ścianach oraz dachu powinien być umieszczony logotyp zamawiającego (załącznik nr 1).
21. Na rynnie namiotu z czterech jego stron powinien znaleźć się napis ze
stroną internetową zamawiającego – kolor do uzgodnienia.
22. Kolor boków i dachu namiotu do uzgodnienia z zamawiającym.
Dostawa towaru do OSiR Praga-Południe ul. Siennicka 40 lub inny wskazany przez zamawiającego na terenie Warszawy.

Załącznik nr 1

