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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 497572-2012 z dnia 2012-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego oraz dostawa pozostałego 

wyposażenia do siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 Przedmiot zamówienia składa się z dwóch 

części: Część I przedmiotu... 

Termin składania ofert: 2012-12-19  

 

Brzeźnio: Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego oraz 

dostawa pozostałego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu przy ul. 

Wspólnej 32 

Numer ogłoszenia: 61702 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 497572 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem sprzętu 

sportowego oraz dostawa pozostałego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego oraz dostawa 

pozostałego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 Przedmiot zamówienia składa 

się z dwóch części:  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=497572&rok=2012-12-07
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Część I przedmiotu zamówienia - dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego w siłowni  

w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 W ramach części I przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy 

rozmieści i zamontuje sprzęt sportowy profesjonalny do użytku publicznego: - rower treningowy  

z generatorem - 1 szt. - rower treningowy poziomy z generatorem - 1 szt. - elipter z generatorem - 1 

szt. - maszyna przywodziciel i odwodziciel stojąc - 1 szt. - twister stojąc - 1 szt. - maszyna mięśnie 

proste brzucha - 1 szt. - stojak wielofunkcyjny - 1 szt. - ławka do wyciskania regulowana - 1 szt. - 

stojak na obciążenie do ławek - 1 szt. - maszyna motylek - 1 szt. - maszyna mięśnie barków - 1 szt. 

- ławka uniwersalna regulowana - 1 szt. - ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu - prostowniki - 1 szt. - 

maszyna czworogłowy uda - 1 szt. Kolor tapicerki do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega 1 kolor dla całego sprzętu. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt musi 

być w I gatunku. Ze względu na nośność stropu waga urządzeń może wahać się w granicach (-10% 

+30%) wagi urządzenia. Wagi poszczególnych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do siwz. 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest zaproponować rozmieszczenie sprzętu (wykonać 

wizualizację rozmieszczenia sprzętu) w salach ćwiczeń z uwzględnieniem strefy bezpieczeństwa 

oraz strefy dla kobiet i strefy dla mężczyzn.  

W załączeniu do siwz schemat pomieszczeń. Zamawiający żąda, aby wyposażenie siłowni w sprzęt 

sportowy zaproponowane przez Wykonawcę pochodziło od jednego producenta. Urządzenia muszą 

posiadać dokument potwierdzający spełnianie norm bezpieczeństwa tj. certyfikat, deklaracja 

zgodności z polskimi i z europejskimi normami. Tablice informacyjne Wykonawca dostarczy do 

każdego urządzenia wiszące tablice informacyjne przedstawiające prawidłowe użytkowanie 

urządzenia. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 86 m-cy na konstrukcję sprzętu licząc od dnia 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, natomiast na pozostałe elementy 

dostawy wykonawca udzieli gwarancji 24 m-ce (w tym na tapicerkę, części miękkie itp.)  

 

Część II przedmiotu zamówienia - dostawa pozostałego wyposażenia siłowni w Brzeźniu przy ul. 

Wspólnej 32 W ramach części II przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy: - kosz na śmieci 4 

sztuki - lustro łazienkowe prostokątne 4 sztuki - szafę socjalną (BHP) ubraniową, metalowa 

trzydrzwiową sześciokomorową 2 sztuki - szafę socjalną (BHP) ubraniową metalową, dwudrzwiową 

czterokomorową 1 sztuka - ławkę szatniową 2 sztuki - krzesło 7 sztuk - biurko 1 sztukę - krzesło 

obrotowe 1 sztukę - wieszak metalowy ze stali 1 sztukę - uchwyt na papier toaletowy 3 sztuki - 

elektryczną suszarkę do rąk 1 sztukę - lustro płaskie antyrozpryskowe w ramie aluminiowej 2 sztuki 

Zaproponowane przez Wykonawcę wyposażenie musi być w I gatunku. Wykonawca udzieli 
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gwarancji minimum 24 m-ce na każdy element dostawy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 

nr 1 do siwz. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący 

na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter 

przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego 

producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze 

parametry/właściwości w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry/ właściwości 

zostały wskazane w załączniku nr 1 do siwz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny 

równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do 

korzystania z opinii ekspertów.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-4, 39.29.00.00-1, 39.15.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego w siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 MASTER-SPORT Jęcek Andrzej, ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. 

świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71888,51 PLN. 
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 66199,83 

 Oferta z najniższą ceną: 63099,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66199,83 

 Waluta: PLN. 

 

 

         Wójt Gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


