STUDIUM WF I SPORTU

DWF-1-8/2018

Lublin, dnia 8.10.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę urządzenia
do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy wraz z rozładunkiem dla Studium WF i Sportu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z wyceną stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
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Urządzenie przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy (wysokość
12 mm) wypełnionej piaskiem kwarcowym. Urządzenie musi być napędzane
silnikiem spalinowym o mocy minimum 16 KM. Korpus oraz zespół szczotki
tylnej sterowany z siedzenia kierowcy. Podwozie wykonane ze stalowej konstrukcji

1

ramowej, pokryte tworzywem sztucznym. Dodatkowo urządzenie musi być

Urządzenie do
czyszczenia i
pielęgnacji
sztucznej trawy

wyposażone w: - dwurzędowe zgrzebło, które prostuje włókna sztucznej trawy i
rozluźnia zagęszczone warstwy wypełnienia; - regulowaną wirującą szczotkę
obrotową,

która

zbiera

wypełnienie;

-

wibrujące

sito,

które

oddziela

zanieczyszczenia od materiały wypełnienia; - turbinę która odsysa kurz i inne
zanieczyszczenia (np. ścier włókien) przy użyciu filtra (możliwego do
czyszczenia); - zespół szczotki tylnej (odpinanej), która umożliwia wyrównywanie
i wczesanie piasku w strukturę nawierzchni.

Warunki płatności:
przelew, 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony towar.
Transport wraz z rozładunkiem:
dostawcy, wliczony w cenę
W wycenie stanowiącej załącznik nr 2 prosimy podać:
1. - Cenę netto za jedną szt. przedmiotu zamówienia;
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2. - Wartość netto;
3. - Wartość brutto;
4. - Okres gwarancji;
5. - Minimalny okres realizacji zamówienia.
Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zaopatrzenia,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@kul.lublin.pl do dnia 15
października 2018 r. do godz. 12.00, na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Ponadto oferta musi zawierać zaparafowany: wzór umowy (Załącznik nr 3), wypełniony i podpisany
formularz wyceny przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
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