
 
Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i 
wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak 

ul. PCK 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

e-mail: amberlex@op.pl   tel. noclegi: +48 (44) 724-26-21 tel. kajaki:+48 (44) 724-41-88 

                                                                  

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia 20.03.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczące dostawy pontonów 

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką 
Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o nieodpłatne 
przygotowanie kalkulacji dotyczącej dostawy pontonów z kamizelkami i wiosłami. 
 

ZAMAWIAJĄCY 
AMBERLEX Andrzej Ambroziak 
Ul. PCK 2/4  97-200 Tomaszów Mazowiecki 
NIP7291166707 

OPIS PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA 

 
A. Pontony 2szt. 

Dane techniczne 

 Długość całkowita min: 300 cm 

 Szerokość całkowita min: 146 cm 

 Średnica burty min.: 40 cm 

 Ładowność min: 380kg 

 Ilość osób min.: 3 

 Kolor: szary 
W zestawie 

 ponton 

 podłoga listwowa 

 pawęż 

 2 regulowane ławki 

 pompka nożna dużej wydajności  

 torba transportowa 

 dwa wiosła 

 zestaw naprawczy 

 praktyczne uchwyty do przenoszenia 

 linka cumownicza 

 linka asekuracyjna 
 
B. Kamizelka asekuracyjna 4 szt. spełniające poniższe wymagania techniczne: 

 fabrycznie nowe 

 zapinane na min. dwie klamry, 

 wyporności minimum 50N,  

 certyfikat zgodności z normą europejską  

 rozmiar  M/L 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

1. Oferta powinna zawierać cenę transportu do siedziby Zamawiającego wliczoną w wartość 
urządzeń. 

2. Pontonu powinien być zbudowany zgodnie z ISO/CD 6185-2000 oraz posiadać certyfikaty 
jakości, spełniające normy sanitarne i higieniczne. 

3. Termin realizacji usługi do 25.04.2018r. 
4. Oferta powinna zawierać: 

a. okres gwarancji  
b. deklarowany czas usunięcia ewentualnych wad i defektów powstałych w okresie 

obowiązywania gwarancji.  
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń 

wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. 
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6. Oferty nie spełniające wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane 
– zostaną odrzucone. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

KONTAKT 
 W SPRAWIE  
ZAMÓWIENIA 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Ambroziak tel.: 
602 321 035 lub email: amberlex@op.pl 

MIEJSCE I SPOSÓB  
SKŁADANIA OFERTY 

Jako skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego drogą elektroniczną  na adres: 
amberlex@op.pl lub do siedziby firmy  

TERMIN SKŁADANIA 
OFERT 

do 28.03.2018r. 

TERMIN WYBORU 
OFERTY 

29.03.2018r.  

TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji usługi od 30.03 do 25.04.2018r. 

KRYTERIA OCENY I 
WYBORU OFERTY 

Cena netto w PLN - waga kryterium – 100%. 

INFORMACJE DOT. 
WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: 
amber.travel oraz przesłany Wykonawcom biorącym udział w niniejszym zapytaniu drogą 
elektroniczną. 

WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

1. Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty.  
2. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, 

ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

ZAŁĄCZNIKI Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 

 

 

……………………….……...…………………………………………. 

                  podpis i pieczęć Zamawiającego  
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