
Koszalin, dnia 2021-03-04

           OFERTA nr OFE 0418/21

Weronika Belowska
monta : Grudzi dz

Lp. Ilo Nr Buglo Cena Netto Warto  Netto VAT Warto  Brutto
1 1 1117 1 600,00 1 600,00 23% 1 968,00

2 1 9102 6 300,00 6 300,00 23% 7 749,00

3 1 3013 4 530,00 4 530,00 23% 5 571,90

4 2 6033 1 300,00 2 600,00 23% 3 198,00

5 2 6034 1 060,00 2 120,00 23% 2 607,60

6 2 6052 750,00 1 500,00 23% 1 845,00

7 1 6061 580,00 580,00 23% 713,40

Monta  urz dze 4 536,00 1 043,28 5 579,28
Pakowanie 550,00 126,50 676,50

Dostawa urz dze 650,00 149,50 799,50
RAZEM 24 966,00 5 742,18 30 708,18

Udzielono rabatu w wysoko ci 0% tj. 0,00 0,00 0,00

RAZEM 24 966,00      5 742,18      30 708,18

Forma p atno ci:
1) zaliczka 10% warto ci brutto zamówienia - p atna w terminie 3 dni od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia
2) pozosta a kwota p atna min. 10 dni roboczych przed dostaw  urz dze .

Termin realizacji: Produkcja 5-6 tygodni. Termin monta u ustalany indywidualnie w momencie z enia zamówienia.

W przypadku wyst pienia ujemnych temperatur lub innych obiektywnie niekorzystnych warunków pogodowych data monta u mo e zosta  zmieniona.

Urz dzenia przeznaczone do monta u na rodzimym, p askim, poziomym gruncie ziemnym poprzez zalanie p ynnym betonem s upów urz dze
wpuszczonych w g b pod a. Wyj tek stanowi  urz dzenia fitness montowane poprzez przykr cenie do wcze niej wykonanych przez ekip  monta ow
betonowych stóp fundamentowych. G boko  fundamentowania urz dze  fitness to 5cm – nie s  one przystosowane do monta u w miejscu, gdzie
wyst puje nawierzchnia sypka. Produkt 7800 tj s up no ny, który stanowi integraln  cz  urz dze  fitness. Do jednego s upa no nego mo na do czy
jedno lub dwa urz dzenia.
Monta  w pod u innym ni  wy ej wymieniony wymaga odr bnej wyceny.



INFORMACJE DODATKOWE:

1.  Oferta cenowa jest wa na przy zamówieniu wszystkich wymienionych urz dze .
2.  Wszystkie produkty Buglo posiadaj  stosowne certyfikaty lub atesty.
3.  Kolorystyka oraz wymiary urz dze  mog  nieznacznie odbiega  od przedstawionych w kartach katalogowych producenta.
4.  Stal nierdzewna AISI 304 w bezpo rednim kontakcie z bryz  morsk  lub w nadmorskich obszarach mo e z czasem pokry  si  nalotem. Podobna sytuacja
     mo e wyst pi  w przypadku usytuowania urz dze  w otoczeniu z chlorowan  wod .
5.  Prace monta owe nie obejmuj  wywozu wybranego urobku przy monta u urz dze  poza teren bezpo rednio przyleg y do placu monta u urz dze .
6.  Buglo dopuszcza monta  przez Zamawiaj cego. Wykonanie monta u zgodnie z instrukcj  monta u producenta zapewnia zachowanie pe nych praw do gwarancji.
7.  W przypadku dostawy urz dze  bez monta u, roz adunek le y po stronie Zamawiaj cego. Zamawiaj cy jest zobowi zany do roz adunku dostarczonych
     produktów zachowaniem nale ytej staranno ci przy u yciu sprz tu gwarantuj cego ich bezpieczne roz adowanie oraz nie stwarzaj cego
     zagro enia uszkodzenia urz dze .
8.  Oferta nie obejmuje piasku w piaskownicach oraz wykonania bezpiecznej nawierzchni.
9.  Zamawiaj cy w celu spe nienia wymogów norm PN EN 1176-1:2017-12 dotycz cych wyposa enia placów zabaw oraz PN EN 16630:2015-06
     dla urz dze  fitness,  jest zobowi zany do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni gwarantuj cej zachowanie stref bezpiecze stwa oraz wykonania
     po instalacji urz dze  nawierzchni bezpiecznej amortyzuj cej upadek.
10. Oferta jest wa na 30 dni.

Powy sze informacje nie stanowi  oferty w rozumieniu art. 66 i nast pnych Kodeksu Cywilnego.

Z powa aniem

Michalina Okrutna
tel.


