
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
„Zakup drezyn rowerowych” 

 

Krasne,  06 kwietnia 2015r. 

Zamawiający: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza 

Tytuł Projektu: 

Promocja i rozbudowa produktu turystycznego „Panorama 
Północnego Mazowsza” poprzez uruchomienie odcinka szlaku 
kolejki wąskotorowej, remont zabytkowego dworku i budowę 
ekspozycji frontu wschodniego I Wojny Światowej w Chojnowie 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 
- 9 szt.  drezyn rowerowych na tor kolejowych o rozstawie szyn 
750 mm.  
- waga drezyn rowerowych bez pasażerów do 100 kg.     
- drezyna malowana proszkowo – dwa miejsca napędowe oraz 
dwa miejsca na ławce pasażerskiej, 
Dodatkowe wyposażenie:  
- układ hamulcowy nożny,  
- możliwość spinania drezyn z każdej strony 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce 
składania ofert: 

ul. 3 maja  16, 06-300 Przasnysz,  
mail: lotpm@gmail.com 

Forma złożenia 
ofert: 

Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. 
Dopuszcza się oferty złożone drogą mailową. 

Termin złożenia 
ofert: 

 Do 20.04.2015 r., do  godz. 15:00 

/-/ Sławomir Wietecha 

Przewodniczący Zarządu LOT PM 

( podpis Zamawiającego) 

 
  



 
 
 

Odpowiedź na 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

„Zakup drezyn rowerowych” 
 

Krasne,  06 kwietnia 2015r. 

Zamawiający: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza 

Tytuł Projektu: 

Promocja i rozbudowa produktu turystycznego „Panorama Północnego 
Mazowsza” poprzez uruchomienie odcinka szlaku kolejki wąskotorowej, 
remont zabytkowego dworku i budowę ekspozycji frontu wschodniego I Wojny 
Światowej w Chojnowie 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 
- 9 szt.  drezyn rowerowych na tor kolejowych o rozstawie szyn 750 mm.  
- waga drezyn rowerowych bez pasażerów do 100 kg.     
- drezyna malowana proszkowo – dwa miejsca napędowe oraz dwa miejsca 
na ławce pasażerskiej, 
Dodatkowe wyposażenie:  
- układ hamulcowy nożny,  
- możliwość spinania drezyn z każdej strony 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce składania 
ofert: 

ul. 3 maja  16, 06-300 Przasnysz,  
mail: lotpm@gmail.com 

Forma złożenia 
ofert: 

Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. Dopuszcza się oferty 
złożone drogą mailową. 

Termin złożenia 
ofert: 

do 20.04.2015 r., do  godz. 15:00 

Nazwa firmy: 
 
…………………………………………. 
Adres 
 
…………………………………………  
 
………………………………………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę 

brutto: 
 

…………………………………………………………………. zł 
 
 
 

 
……………………………………… 

      Podpis, data i pieczątka firmowa 
 
 

 
 

 


