Zakończyła się procedura konkursowo – ofertowa dotycząca dostarczenia sprzętu sportowego
do realizacji programu MultiSport w województwie lubelskim.
Prezydium RW WZ LZS wysłało zapytania ofertowe do kilku dostawców sprzętu sportowego
a następnie po otrzymaniu od nich ofert rozważyło wszystkie i jednego oferenta zobligowało
do dostarczenia do siedziby WZ LZS w Lublinie „próbek” całego asortymentu zawartego w
zapytaniu ofertowym.
Spotkanie z oferentem odbyło się dnia 14 maja w siedzibie WZ LZS w Lublinie.
Podczas spotkania przedstawiciele oferenta zaprezentowali pełny asortyment zgłoszonego do
zapytania ofertowego sprzętu sportowego. Przedstawiciele WZ LZS ocenili jego jakość i
sprawdzili specyfikacje oraz atesty. Uzgodnili również z oferentem modele, marki, ilości
okazywanego sprzętu.
Na tej podstawie Przewodniczący WZ LZS poinformował oferenta o wyborze jego oferty i
uzgodnionego wspólnie asortymentu do realizacji programu Multisport.
Obie strony uzgodniły również termin realizacji oferty do dnia 24.05.2014.
Oto treść powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty:
Ogłoszenie oferenta do zapytania ofertowego na dostarczenie sprzętu sportowego do
realizacji programu MultiSport w województwie lubelskim.

Lublin, dn. 14.05.2014

SPORTICO
Wiesław Szkutnik
Lublin

Prezydium Rady Wojewódzkiej Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe w Lublinie informuje, że oferta złożona przez firmę SPORTICO spełniła
założone wymagania sprzętowe i była najkorzystniejsza pod względem wyceny, co
oznacza, że oferta została zaakceptowana.
Dziękujemy za odpowiedź na nasze zapytanie ofertowe.

Z poważaniem
Józef Poterucha
Przewodniczący WZ LZS w Lublinie

Przedstawiamy wykaz sprzętu zatwierdzony do realizacji programu MultiSport w
województwie lubelskim.
ZESTAW SPRZĘTU SPORTOWEGO:

1. Blok startowy treningowy POLSPORT – 2 szt.
mocowany do bieżni za pomocą kolców lub szpilek. Posiada na długości 450 mm
skokową (co 30 mm) regulację rozstawu płytek oparcia stóp i czterostopniową regulację ich
kąta pochylenia. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami
galwanicznymi. Płytki stóp pokryte gumową wykładziną antypoślizgową. Zgodny z
przepisami PZLA.
2. Drabinka koordynacyjna RONNAY – 2 szt.
Materiał:
- szczeble: plastik
- pas: tworzywo sztuczne
3. Karimata METEOR - 4 szt
Wykonana z bardzo wytrzymałego i łatwo zwijającego się materiału (pianka
polietylenowej).
4. Mata puzzle wymiar 1x1m – 4 szt
Najpopularniejsze maty (typowe jak do sportów walki), wykonane z wytrzymałej, lekkiej
i twardej pianki PE. Świetnie nadają się do wykładania podłóg w klubach sportowych, na
salach treningowych, zawodach sportowych, w salach fitness jak i do treningu domowego,
mogą być używane również na zewnątrz ze względu na ich odporność na wilgoć.
5. Pachołek treningowy zestaw RONNAY – 1 kpl.
Wykonane z tworzywa sztucznego, wysokość 30cm z otworami, 1 kpl. = 10szt
6. Pałeczka sztafetowa – 5 szt
treningowa - śr. 30mm wykonane z rury aluminiowej, malowane proszkowo, różne kolory
7. Piłka nożna halowa RONNAY– 2 szt
Typu ,,pluszak” , piłka klejona pokryta miękkim pluszem nie obijająca ścian z normalnym
kozłem.
Rozmiar 4 - 1 szt
Rozmiar 5 – 1 szt
8. Piłka do siatkówki – 4 szt.
MIKASA MVA370 – piłka szyta maszynowo z dobrych materiałów, przyjemna w grze
9. Piłka nożna – 4 szt
Errea MERQURIO - bardzo dobrej jakości piłka treningowa, szyta ręcznie, wytrzymała
Rozmiar 4 – 2 szt
Rozmiar 5 – 2 szt

10. Piłka do koszykówki rozmiar 7
SPOKEY SCABRUS – piłka treningowa, materiał: skóra kompozytowa z domieszką - 1
szt
METEOR FIBA - piłka treningowa, materiał: skóra kompozytowa z domieszką – 3 szt.
11. Piłka lekarska gumowa RONNAY
Waga 3kg - 1 szt.
Waga 2kg - 1 szt.
12. Skakanka sznurowa, rączka drewniana, dł. 3m, METEOR - 20 szt
13. Taśma miernicza dł. 50 m - 1 szt.
W kasetce otwartej , wykonana z włókna szklanego
14. Piłka palantowa METEOR
Waga 150g – 1 szt.
Waga 80g – 1 szt.
15. Piłka ręczna rozmiar - 4 szt
Piłki wykonane z materiału zapewniającego bardzo dobre właściwości chwytne i
elastyczność piłki.
Rozmiar 1 – LEGEND – 2 szt
Rozmiar 2 – ADIDAS STABILL – 2 szt

