
    Chobienia 2.08.2019r.

  ZAPYTANIE CENOWE 

na zakup pompy wodnej do podlewania boiska OSIR w Chobieni
na OSIR w Chobieni -2019 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się

1. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP 692-23-02-008
tel. 76 8439-519, 76 8439-509

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej pompy wodnej, preferowany typ: 
Motopompa Kipor KDP40M lub inna o podobnych  lub lepszych parametrach.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Nazwa i model Motopompa Kipor KDP40M

Średnica wejścia 100 mm

Średnica wyjścia 4 "

Wydajność maksymalna 70 m³/h

Maksymalne podnoszenie 22 m

Czas samozasysania 180s / 4m

Wysokość maksymalna zasysania 8 m

Wymiary całkowite 780x495x605 mm

Silnik Diesel KM186F

Moc znamionowa 5.7 kW / 7.7 Hp

Moc maksymalna 6.3 kW / 8.6 Hp

Pojemność silnika 407 cm³

System rozruchu Rozruch ręczny

Typ silnika 4-suwowy, chłodzony powietrzem, silnik Diesla

Ilość i układ cylindrów Jednocylindrowy

System zapłonu Wtrysk bezpośredni

Pojemność zbiornika paliwa 5.0 l

Zużycie maksymalne paliwa ≤2.09 l/h

Ilość oleju w układzie 1.6 l

Waga netto 46.0 kg

Wymiary całkowite  410x470x500 mm

3. Termin realizacji zamówienia
Do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Dostawa zrealizowana będzie do obiektu Zamawiającego tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chobieni 
ul. Nadodrzańska 11A, 59-305 Rudna.

4.  Warunki realizacji 
- Dostawa zakupionej pompy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odbędzie się na koszt Dostawcy.
- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.
- Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku jego złej jakości lub 



jego niezgodności ze złożoną ofertą cenową.
- Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę.
- Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 m-ce.
- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze 
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

5.  Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz 
ofertowy. 
Do oferty należy dołączyć wizualizację/zdjęcia oferowanego przedmiotu zamówienia jeśli jest inne niż 
preferowane przez Zamawiającego.

6.  Miejsce składania ofert 
- ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni 

 osobiście lub pocztą na adres 
Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
 z dopiskiem ,,Oferta na zakup i dostawę pompy wodnej”

 przesłać e-mailem na adres chok-chobienia@wp.pl lub faxem pod numerem 76 843-95-19 
z dopiskiem ,,Oferta na zakup i dostawę pompy wodnej do podlewania boiska”

- ofertę należy złożyć do dnia 7.08.2019r. do godz. 1500.
- o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

7.  Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

8.  Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto oraz wypełnić tabelę ze specyfikacją oferowanego 
przedmiotu zamówienia.
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Przeworska tel. 76 843-95-19                                  

  

                                                                                                                               Katarzyna Przeworska
Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni

mailto:chok-chobienia@wp.pl


Załącznik nr  1 do zapytania cenowego

FORMULARZ OFERTOWY
na zakup pompy wodnej do podlewania boiska OSIR w Chobieni

na OSIR w Chobieni -2019 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się

1. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP 692-23-02-008;  tel. 76 8439-519, 76 8439-509

Nazwa i adres Oferenta

…………….…………………….……………………………………………….………………

adres ………………………………………………………………..…………………..............

NIP…………………………………..… 

tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..…………

Nazwa i model oferowanej pompy

Średnica wejścia 

Średnica wyjścia 

Wydajność maksymalna 

Maksymalne podnoszenie 

Czas samozasysania 

Wysokość maksymalna zasysania 

Wymiary całkowite 

Silnik Diesel 

Moc znamionowa

Moc maksymalna 

Pojemność silnika

System rozruchu 

Typ silnika 

Ilość i układ cylindrów 

System zapłonu 

Pojemność zbiornika paliwa 

Zużycie maksymalne paliwa 

Ilość oleju w układzie 

Waga netto 

Wymiary całkowite 

Gwarancja

Cena netto: ………………………
Cena brutto: ……………………..
Słownie (cena brutto):………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania 
cenowego i są cenami ostatecznymi. 
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do 
przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

………………………………….                                                                                                         ……………………………………………….
        ( miejscowość, data)                     (podpis oferenta)

 


