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Sz. P. Rafał HeidekDotyczy inwestycji:

Grudziądz - Rafał Heidek

Huśtawka integracyjna Klementynka (Standard A)

Huśtawka integracyjna Klementynka została zaprojektowana z myślą o dzieciach
poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego. Zawiesie umożliwiające wjazd
wózkiem zbudowane zostało z solidnej stalowej ramy oraz podestu z
antypoślizgowej blachy ryflowanej. Podest zawieszony na 4 ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/3015 vat: 23% cena netto: 23 440,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 23 440,00 PLN

 

Huśtawka Bocianie Gniazdo Simple (Standard A)

Huśtawka Bocianie Gniazdo Simple jest jednym z najpopularniejszych urządzeń na
placach zabaw. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane
ze stali nierdzewnej są łożyskowane gwarantując ... >>> więcej na www.playtime.pl
 (kliknij)

 nr kat.: AV/00306 vat: 23% cena netto: 4 200,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 4 200,00 PLN

 

Transport gabarytowy (urządzeń)

Transport materiałów gabarytowych według jednostek przeliczeniowych. >>> więcej
na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/TM020 vat: 23% cena netto: 50,00 PLN ilość: 25 J.p. wartość netto: 1 250,00 PLN

 

Koszt montażu urządzeń  

 nr kat.:  - Vat: 23% cena netto: 3 050,00 PLN ilość: 1  szt. wartość netto: 3 050,00 PLN

 

- Oferta ważna 7 dni.
- Płatność: 30% zadatku przy złożeniu zamówienia, pozostała kwota w terminie nie później niż 7 dni przed dostawą
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- Transport: oferta zawiera koszt transportu

Osoba do kontaktu: Sylwia Licka; tel. 604360707;
e-mail: sylwia.licka@playtime.pl

netto: 31 940,00 PLN
Vat: 7 346,20 PLN

brutto: 39 286,20 PLN

netto: 30 569,11 PLN
Vat: 7 030,89 PLN

Udzielono rabatu wysokości 1686.20zł. Cena po rabacie brutto: 37 600,00 PLN

(Proponowany rabat dotyczy zamówienia całości oferty.
W przypadku częściowego zamówienia rabat nie zostanie naliczony.

Niniejsza oferta cenowa zachowuje ważność w przypadku realizacji całości jej zakresu. Poszczególnych pozycji nie należy traktować
wybiórczo. W przypadku rezygnacji z części oferty - cena oferty może ulec zmianie i wymaga aktualizacji.

Urządzenia przedstawione w ofercie są zgodne z Normą PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie; posiadają certyfikaty
i/lub deklaracje zgodności z Normą. Szczegółowy opis urządzeń - w załączonych kartach technicznych.

Przedstawione w ofercie urządzenia przeznaczone są do montażu w gruncie rodzimym na głębokości ~60-120 cm (głębokość
kotwienia poszczególnych urządzeń/elementów może się różnić).

Oferta/cena nie obejmuje:
- montażu urządzeń/nawierzchni/ogrodzeń;
- rozładunku towaru w przypadku zamówienia urządzeń/nawierzchni/ogrodzeń bez usługi montażowej;
- prefabrykowanego fundamentu; urządzenia do mocowania w podłożu poprzez zalanie płynnym betonem;
- demontażu istniejących urządzeń, nawierzchni, fundamentów i innych elementów kolidujących z nowymi
urządzeniami/nawierzchniami/ogrodzeniami lub miejscem montażu/budowy, przygotowania terenu, niwelacji i/lub wykonania
odwodnienia;
- wykonania nawierzchni bezpiecznych, podbudowy pod nawierzchnię, dostawy i montażu obrzeży;
- założenia/odtworzenia trawników, również, jeśli ich zniszczenie nastąpiło w związku z brakiem możliwości dojazdu samochodów
dostawczych do miejsca rozładunku po nawierzchni utwardzonej;
- naprawy lub odtworzenia nawierzchni utwardzonej, np. z kostki betonowej, jeśli jej uszkodzenie powstało w związku z dojazdem
samochodu dostawczego wykonawcy do miejsca rozładunku, a wynikające z nieprzystosowania nawierzchni do ruchu samochodów
ciężarowych;

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolorystyki urządzeń prezentowanych w niniejszej ofercie. Kolorystyka poszczególnych
elementów uzależniona jest od dostępnych w danym momencie zasobów magazynowych. Jeśli zachowanie kolorystyki urządzeń
prezentowanej w niniejszej ofercie jest dla Państwa istotne, prosimy o zaznaczenie takiej informacji przy składaniu zamówienia.
W przypadku konieczności wykonania urządzeń w określonych kolorach, Zamawiający ma obowiązek podania tych kolorów pisemnie,
w terminie do 2 dni od chwili złożenia zamówienia, a możliwość zmiany kolorystyki wymaga potwierdzenia przez Sprzedającego.
Wymiary oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych w kartach katalogowych.
Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych, zastrzegamy sobie możliwość zmiany materiałów, z których wykonane są
urządzenia na materiały o parametrach lepszych niż opisane w kartach katalogowych (np. zmiana stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo na stal nierdzewną).

Przy samodzielnym planowaniu rozmieszczenia urządzeń Zamawiający zobowiązany jest zapewnić minimalne odległości między
urządzeniami i innymi obiektami sąsiadującymi, tzw. strefy bezpieczeństwa (szczegóły w kartach technicznych poszczególnych
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urządzeń).

Uwaga: jeśli w ofercie znajdują się urządzenia, pod którymi zgodnie z wymogami Normy PN-EN 1176, należy zapewnić nawierzchnię
tzw. bezpieczną (w szczególności urządzenia, których WSU /wysokość swobodnego upadku/ wynosi powyżej 100 cm), to przyjmuje się,
że Zamawiający zapewni ją we własnym zakresie.

W przypadku konieczności montażu urządzeń na stropie oferta wymaga weryfikacji, a jej cena może ulec zmianie w związku z kosztami
wykonania w toku produkcji niezbędnych modyfikacji elementów kotwiących celem dostosowania ich do grubości warstw na stropie
oraz zmianą sposobu montażu.

Powyższa kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów
prawnych - ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do szczegółowych ustaleń warunków zamówienia.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.
Zapraszamy do współpracy!
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