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Witam
 
F.H.U. JARYS Jan Sojka
ul. Zdrojowa 29F
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-106-19-40
 
OFERTA z dnia 06.04.2016 r.
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczące dostawy zakotwień skalnych na potrzeby
wykonania systemu asekuracyjnego na drogach wspinaczkowych, składam ofertę według cen jednostkowych.
 
1. Kotwa A 10/80 - cena netto: 13,01 zł; cena brutto: 16,00 zł
2. Kotwa A 10/150 - cena netto: 19,51 zł; cena brutto: 24,00 zł
3. Kotwa TR32 - cena netto: 31,71 zł; cena brutto: 39,00 zł
4. Kotwa TR42 - cena netto: 39,84 zł; cena brutto: 49,00 zł
5. Stanowisko zjazdowe S1 - cena netto: 72,36 zł; cena brutto: 89,00 zł
6. Zaprawa klejowa FIS v 360 S (w zestawie z 2 mieszalnikami) - cena netto: 80,49 zł; cena brutto: 99,00 zł
7. Mieszalnik FIS SE - cena netto: 5,69 zł; cena brutto: 7,00 zł
 
NOMINALNE ZUŻYCIE KLEJU DLA KAŻDEGO Z ZAKOTWIEŃ:
1. Kotwa A 10/80 - 12ml
2. Kotwa A 10/150 - 20ml
3. Kotwa TR32 - 12ml
4. Kotwa TR42 - 20ml
5. Stanowisko zjazdowe S1 - 24ml
6. Stanowisko zjazdowe S2 - 40ml
 
OFERTA WAŻNA DO:
31 sierpnia 2016 r.
 
ZAŁĄCZNIKI:
1. Instrukcja instalacji i zastosowania zakotwień skalnych "koTwa"
2. Deklaracje zgodnoci dla zakotwień skalnych "koTwa" (01/2015-PL, 02/2015-PL, 03/2015-PL)
3. Deklaracja zgodnoci dla zaprawy klejowej FIS v (1/8272/2010)
4. Aprobata techniczna ITB dla zaprawy klejowej FIS v (AT-15-8272/2010)
 
 
 
Z poważaniem
Jan Sojka
 

From: Fudnacja WSPINKA [mailto:fundacja@wspinka.org]
Sent: Friday, April 01, 2016 2:19 PM
To: sklep@sudetica.pl; jarys@sojkainstal.com.pl; info@amc.krakow.pl; biuro@snapoutdoor.pl; biuro@polarsport.pl
Subject: ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
ul. Wincentego Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 541 77 30, Fax. 18 541 70 31
e-mail: fundacja@wspinka.org 
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www.wspinka.org

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Dostawę zakotwień skalnych na potrzeby wykonania systemu asekuracyjnego na drogach

wspinaczkowych
zgodnie z poniższą specyfikacją.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

nazwę i adres oferenta,
cenę dla 1 szt. każdego rodzaju asortymentu towaru (netto oraz brutto),

termin ważności oferty,
wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu oferowany towar (np. deklaracje zgodności,

aprobaty ITB, itp),
dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia prac instalacyjnych - np. instrukcja

montażu,
informacje określające nominalne zużycie kleju dla każdego oferowanego rodzaju zakotwienia
(niezbędne do określenia faktycznego kosztu wykonania pojedynczego strukturalnego punktu

asekuracyjnego)
Oferta musi być podpisana przez osobę mogącą reprezentować oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i

termin
ważności

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany w nagłówku.

Termin składania ofert upływa w dniu: 07 kwietnia 2016r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o ustaloną wartość całkowitego zamówienia (po
określeniu ilości niezbędnej zaprawy klejowej w oparciu o informacje dotyczące nominalnego zużycia) z

uwzględnieniem następujących kryteriów:
CENA    -   60%
JAKOŚĆ - 20%

KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY - 20%

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Fundacji WSPINKA do złożenia
zamówienia w całości lub części.

W przypadku wybrania oferty, zamówienie będzie realizowane na podstawie wystawionej przez dostawcę
faktur z odroczonym terminem płatności do 30 dni.

Dostawa towaru na koszt oferenta do siedziby zamawiającego w terminie do 7 dni od daty złożenia
zamówienia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA:

Kotew skalna standardowa (głębokość kotwienia: 80 - 85mm, średnica trzpienia kotwionego:
10mm, norma EN 959:2007) - 74 szt.

1.

Kotew skalna przedłużona (głębokość kotwienia: 150 - 160mm, średnica trzpienia kotwionego:
10mm, norma EN 959:2007) - 11 szt.

2.

Kotew skalna zjazdowa standardowa z 2 ringami (głębokość kotwienia: 80 - 85mm, średnica
trzpienia kotwionego: 10mm, norma EN 959:2007) - 4 szt.

3.
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Kotew skalna zjazdowa przedłużona z 2 ringami (głębokość kotwienia: 150 - 160mm, średnica
trzpienia kotwionego: 10mm, norma EN 959:2007) - 1 szt.

4.

Stanowisko zjazdowe standardowe (2 kotwie skalne standardowe j.w. + łańcuch + 2 ringi,
norma EN 959:2007) - 8 szt.

5.

Zaprawa klejowa zgodnie ze wskazaniami producenta oferowanych zakotwień skalnych - 1 op.
(należy określić zawartość opakowania w przypadku sprzedaży w zestawie z mieszalnikami,
ostateczna ilość zamówienia zostanie określona na podstawie przekazanych przez oferenta
informacji dotyczących nominalnego zużycia).

6.

Mieszalnik do zaprawy klejowej - 20 szt.7.

Mateusz Paradowski - Prezes Zarządu
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