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Wieruszów , dn. 19.10.2016r. 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
1.  Opis przedmiotu zamówienia :   Wykonanie renowacji 45 szt. band lodowiska poprzez: 
Część I 

 Uzupełnienie ubytków w bandach  szpachlą z włókna szklanego wym.1960x1050(mm) 
 Wyszlifowanie i zagruntowanie podkładem lakierniczym band 
 Malowanie natryskowe lakierem  poręczy bandy o wym. 1960x160mm 

Część II 
 Wyklejenie bandy wydrukiem na folii samoprzylepnej o wym. 1960x800mm. Treść 

bądź logotyp wydruku dla każdej bandy dostarcza zamawiający. 
Transport band zarówno w części I i II leży po stronie wykonawcy zamówienia. 
Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą tylko jednej części zamówienia. 
termin realizacji zamówienia w części I : do 15 listopada 2016 
termin realizacji zadania w części II : do 25 listopada2016 
okres gwarancji :  1 rok 
termin płatności : przelew 14 dni  od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego. 
 
2. Forma złożenia oferty : 
 
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty w formie pisemnej, osobiście lub listownie w 
terminie do dnia 26.10.2016 do godz. 10.00  na adres  Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w 
Wieruszowie, ul. Sportowa 4 98-400 Wieruszów, lub w wersji elektronicznej na adres e-mail    
biuro@gosit-wieruszow.pl 
 
Zamawiający  zastrzega możliwość rezygnacji z całości bądź części  realizacji zadania, 
jeżeli wartość złożonych  ofert będzie wyższa od kwoty,  zamierza przeznaczyć na 
realizacje powyższego zadania. 
Ze stanem technicznym band można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod adresem: 
Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie ul. Sportowa 4 98-400 Wieruszów 
 
Załącznik : 
 
Formularz ofertowy 
Oferta 



 
 
Dane oferenta 
…............................................................................ 
…............................................................................. 
…............................................................................. 
 
 
 
                  Gminny Ośrodek Sportu i Turystki 
                                                                                   Ul. Sportowa 4 
       98-400 Wieruszów 
 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe  na renowację band lodowiska : 
 
oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w części I za cenę  brutto  w 
wysokości...............brutto za jedną bandę 
 
słownie :................................... 
 
oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w części II za cenę  brutto  w 
wysokości...............brutto za jedną bandę 
 
słownie :................................... 
 
 
 
Oświadczam, że zobowiązuję się  do wykonania ww.  zamówienia na warunkach i w terminie 
określonym  przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
 
 
       Podpis 
 
       …......................................... 
 
 
       Miejsce i data 
 
       …............................................ 
 
 
 

 
 

 
 


