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Nasz znak: KSiP.426.16.2018 

Nowy Targ, dnia 11 września 2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO  

/art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych/ 

 

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na 

usługę polegającą na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank ramp 90st piramida  

w  Skateparku w  Nowym Targu, w terminie do 23  października 2018 r. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miasto Nowy Targ 

ul. Krzywa 1 

34-400 Nowy Targ 

woj. małopolskie 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank 

ramp 90st piramida o wymiarach 538x538x150 cm wraz z jego transportem do Skateparku 

w Nowym Targu al. Solidarności oraz montażem, w terminie do 23 października 2018 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zaproszenie do złożenia oferty obejmuje usługę polegającą na wykonaniu nowego urządzenia 

2x Bank ramp 90st piramida o wymiarach 538x538x150 cm wraz z jego transportem do 

Skateparku w Nowym Targu przy Al. Solidarności oraz montażem, w terminie do 23 października 

2018 r. Konstrukcja urządzenia powinna zostać wykonana z kantówki drewnianej, natomiast 

nawierzchnia jezdna z maty rampline. 

2.1 Oferta powinna zawierać szczegółowy projekt urządzenia, okres udzielanej gwarancji, cenę 

 brutto za całość usługi oraz być sporządzona w języku  polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu. 

  

III. Termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 20 września 2018 r., listownie na adres: Urząd Miasta Nowy Targ 

ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta pok. 101, z dopiskiem: „Usługa polegająca 

na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank ramp”,  faksem:  18 26 62 312 ,  e-mailem: 

sekretariat@um.nowytarg.pl Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego 

terminu, nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru 
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wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie 

przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej 

oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.  

  

IV. Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do p. Katarzyny Put- Naczelnika Wydziału 

Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ  pok. 207, tel.  018 26 11 232 lub p. Mateusza 

Zamojskiego - Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 210, tel.  018 26 11 

237. 

  

V. Postanowienia końcowe 

Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług.  

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta 

mgr Katarzyna Put 

Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji  Urzędu Miasta Nowy Targ 


