Załącznik nr 1
OPIS ZAMÓWIENIA
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700
Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację
zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania porządku”
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978
Powiat: bolesławiecki
Województwo: dolnośląskie
II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania terenów wg zestawienia:
Lp.
1

MIEJSCOWOŚĆ
Łąka

ILOŚĆ
Szt.
1

SPRZĘT
Szorowarka kompaktowa Karcher BR 30/4 C Adv

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.
ŁĄKA
SZOROWARKA KOMPAKTOWA KARCHER
DANE TECHNICZNE
• Szerokość robocza szczotek (mm): 300
• Szerokość robocza / odsysania (mm): 300
• Moc znamionowa (W): 820
• Zbiornik wody czystej / brudnej (l): 4 / 4
• Nacisk szczotki (g/cm²): 100
• Prędkość obrotowa szczotki (obr/min): 1450
• Wydajność teoretyczna (m²/h): 200
• Wydajność praktyczna (m²/h): 130
• Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)): 70,5
• Częstotliwość (Hz): 50 / 60
• Napięcie (V): 220 / 240
• Ciężar (kg): 12,4
• Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 390 x 335 x 1180
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Szczotka walcowa
• System dwóch zbiorników
• Zasilanie sieciowe
• Kółka transportowe
• 2 proste belki ssące
Dostarczony sprzęt będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez
wykfalifikowany personel, który również przeszkoli osoby odbierające sprzęt w zakresie
obsługi bieżącej i eksploatacji.
Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy od daty zrealizowania dostawy
W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji:
Zamawiający zgłosi telefonicznie oraz e-mailem uszkodzenie sprzętu.
Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie
telefoniczne lub e-mailem).
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W przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia po naprawie, dostawca zapewni
w okresie zwłoki – na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objęty przedmiotem
zamówienia.
III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 31.03.2021r
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową;
2) posiadać datę sporządzenia;
3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika
V. Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto w złotych – 100%
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
do dnia 19 marca 2021r do godz. 9:00.
Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono
następująco:
„Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania terenów
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
VIII. Załączniki:
Załącznik nr 1: Zaproszenie
Załącznik nr 2: Opis zadania
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy;
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