Kolor: srebrny/ antracytl czerwony,
Kółka transportowe,
Ergonomiczna wygięta kierownica
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I WAGA:
cm,
Wymiar po rozłożeniu( dł,/ szer,/wys,): 95/80/155
Waga: 3żkg.
Max waga użytkownika: 110 kg
Mo cna, masyvvna konstrukcj a urządzenia,
doty czącą bezpieczeństwa
atest lub deklaraój a z godno ściz normą
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Certyfitat,
użl,tkowania,

a

Gwarancja

2.

DooR -To- DooR

zakupu
na terenie całego kraju - Ż4 miesiące od daty

zadania w planie finansowym
wskazanie środków przewidzianych na real\zację
Łęcznej w danYm roku
powiatowego zuńń Aktywnóści Zawodo*Ó3 *
budżetowym ( dziaŁ, r ozdztń)
finansowania: Środki z Funduszu
DziaŁ 85Ż, Rozdziń 85295, § 4210, żródła
Aktywności
skierował zapytanie
Wikaz Wykonawców, do których v,rydział zamawiający
:

Ą

ofeńowe:
64, 0ż - 69 0 Wars zawa, sklep @athleticż4pl
1) GOFIT Sp. z o.o., ul. Bokserska
ul. Boczna 4l, 27-200 Starachowice,
ż) PPHU MARKO, Bożęna i Marek Ulikowscy,

sklep(rDpańp:spq!łl,
ul. Ciemiętniki 18, 2g-I20 Kluczewo, biuro@e3) Dystrybucj a inSPORTline Polska,
insportline.pl,
biuro@,fit_ness_sklep,p1,
4) Fitness _Sklep, Dystrybutor Sprzętu Sportowego,
Rurzyc a, info @actimed.pl
5) łciirrłeo,pi, u1.- Koiista 1, 7 2_ |ż3
-

4.

Wykaz uzyskanych ofert,

na kwotę brutto:

1)ElecpolSp.zo.o.,d.ŁuĘcka34a,61-6t4Poznń,ofeńanakwotębrutto
' 9 23k,70 ił., ofercie przyfilaino79,5t punktów,
pracy

38,ż0_147 Lublin, ofęńa na
68101 punktów,
kwotę
na kwotę brutto:
3) Euromobil sp. " o.o., paprotnia 29,-95:060Brzeztny, oferta
8314r42zł., Ófercie prz1ynrano 88,33 punktów,_ _,
_3
B ielsko _ Bińa,
4) Tesora Murr"nui ił"łńu^,u!. clósłń ska 3 67 l 201, 43 00 punktów,
pr".yznal|o 78,59
_
oferta na kwotę bruttó 9 344r33zł,,ofercie
oferta na
Tomaszowice,
płouszowice
ołnrzt_oo8
Kol.
ńes Medicur śp. oo.,
5)
-,kwotębrutto:tłtz,oo,1.,ofercieprzyznano87,30-punktówo
"
8, 35_310 Rzeszów, oferta na
Hurtownia Sportowa KAL_ SPORT, A1. Rejtana
6)
kwotę bruttoi 8 tl1,67zł., ofercie prTyznano 99,_51^punktów,
oferta na kwotę
7) AiM,ED, Alina Mióhalak, ul. Lubartowska 30, 20_084 Lublin,
7 9,21 punktów,
brutto : 9 27 t r37 zł., ofercie prnyznuno
parkowa4l|,17_ż00
Hajnówka, oferta na kwotę
s; rńu,, SoBEx_NÓWy", u1^.
punktów,
brutto: 8 560100zł., ofercie przyzllruno 85,80
_ Biała, oferta na kwotę
HAS_Mep. sp.l oo., ul. trłłynrtu 20,43ĄOó Bielsko
9)
punktów, _
brutto 7 344ri8z\o ofercie prnyT,nuno 100
12, 86_005 Białe Błota,
Toruńska
10)KLUBBEN p;ńńśp " oo., bi"l", ul.
y zrezy glow ń z uczestniczenia w wyborze ofert,

ż) Cęza1lublin Sp. ;;;.ń1. Spółdzielcźości
-'
brutto io lgtrzg zł, ofercie pr'yznano

'

'

'

Składaj ąc

