
                                           

  

 
Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” 

 

 Rypin, 14.08.2019 r. 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

ul. Tadeusza Kościuszki 10 

87-500 Rypin 

 

  

Rozeznanie rynku  - NAMIOT 2 osobowy 
 

Lp.  Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Opis przedmiotu zamówienia 

1 Namiot dwuosobowy 12 

Skład: Materiał zewnętrzny - 100.00% 

Poliester 

Tkanina spodnia - 100.00% Poliester, 

Podłoga - 100.00% Polietylen (PE) 

Stelaż  - 100.00% Włókno szklane. 

 

Sypialnia 140 X 210 cm. Maks. wys. 

użytkowa: 105 cm. 1 miejsce na rzeczy. 

Wymiary pokrowca: 55x15x13 cm / 10,7 l 

Waga: 4,4 kg 

Wentylacja mechaniczna, drzwi z moskitierą, 

tkanina Fresh&Black. 

 

Opatentowana tkanina FRESH & BLACK: 

99% zaciemnienia nawet w środku dnia. 

Wodoodporność - Tropik z poliestru 

powlekanego poliuretanem, podłoga z 

polietylenu 120 g/m², wszystkie szwy 

uszczelnione taśmami klejonymi na gorąco. 

Sypialnia z oddychającego poliestru 

umieszczona pod tropikiem pozwala uniknąć 

kontaktu z kroplami wody powstałymi w 

wyniku kondesacji pary wodnej i zbierającymi 

się naturalnie po wewn. stronie tropiku. 

twory wentylacyjne. Testowany w 

laboratorium (pod 200 litrami 

wody/godzinę/m²) i w terenie. 

Otwory wentylacyjne: 2 otwory u góry z 1 

panelem z tyłu umożliwiającym podnoszenie 

(otwieranie z wewnątrz). 1 drzwi wewnętrzne z 

siateczką w górnej części, przestrzeń pomiędzy 

tropikiem a podłogą wokół całego namiotu: 

umożliwia cyrkulację powietrza między 

sypialnią a tropikiem i odprowadzanie ciepłego 

powietrza oraz ogranicza kondensację pary 

wodnej. Koncept Fresh redukcja ciepła. 

Odporność na wiatr - Prawidłowo 

rozstawiony namiot ze wszystkimi linkami 

dobrze naciągniętymi jest odporny na wiatr 

wiejący z prędkością mierzoną przy ziemi i 
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wynoszącą 40 km/godz. (siła 5). 

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –wartość  

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Termin realizacji: sierpień- wrzesień 2019r. 

  

  

Informacje dodatkowe: 

1. Należy załączyć wizualizację oferowanego przedmiotu.   

2. Termin zgłoszenia  mija  21.08.2019 r. na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego 

rozeznania. 

3. Zgłoszenie może być złożone: 

- osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin 

- za pomocą poczty e-mail: dobrzyniacy@wp.pl 

- pocztą tradycyjną, kurierem. 

 

Każde zgłoszenie powinno być opieczętowane i podpisane własnoręcznie. O terminowości 

złożenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. 
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Załącznik nr 1 

 

 
…………………………………                                    

Nazwa Wykonawcy/pieczęć                          

 

 
 

Ja/My niżej podpisani składamy ofertę na dostawę namiotów 2 osobowych wg. 

parametrów z zapytania w ilości 12 sztuk.  

 

Cena netto za sztukę:………………….. 

 

 

Wartość netto: ..................................... 

 

Wartość brutto: ................................... 

 

Stawka VAT ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................    ....................................................... 
miejscowość  i data            Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/pieczątka                   

 

 

 

 

 

 

 


