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       Nowe Miasto Lubawskie, 6.12.2021 r. 

PI.7011.14.2021 

  

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę sprzętu sportowego na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – część II. 

 

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego przekazuje odpowiedzi Zamawiającego na zapytania 

Wykonawcy dot. treści ww. zapytania ofertowego. 

 

Zapytanie nr 1: 

„Poz 3 proszę o informację czy pachołek MAXWELL wys 40 cm możemy zastąpić 

równoważnym pachołkiem z otworami NO10 wys 40 cm, pachołek z otworami znacznie zwiększa 

zakres ćwiczeń, 

Pachołek z otworami NO10 czerwony 40cm VCM-16H12 R   

Pachołek PVC o dużej giętkości. Szczególnie odporny na uderzenia oraz zgniecenia. Na 

szczycie pachołka oraz po bokach wycięcia do mocowania poprzeczek. Przeznaczony do zastosowań 

rekreacyjnych oraz w trakcie zajęć sportowych i szkolnych. 

 Dane techniczne: 

·wysokość: 40 cm 

·szerokość podstawy: 23,5 cm 

·średnica otworów: 27 mm  

·materiał: tworzywo sztuczne  

·kolor: czerwony.” 

Odpowiedź na zapytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany w pytaniu produkt równoważny. 

 

Zapytanie nr 2: 

„poz 6 proszę o podanie rozmiaru piłki ręcznej SELECT oraz jakiej klasy ma być piłka,.” 

Odpowiedź na zapytanie nr 2: 

Rozmiar 0, U-10 chłopcy i dziewczynki. 

 

Zapytanie nr 3: 

„poz 8 z uwagi na brak na rynku kół YAKIMA, proponuję równoważne koła SELECT 

PIERŚCIENIE KOORDYNACYJNE SELECT W POKROWCU /12szt/ 

Komplet 12 sztuk pierścieni koordynacyjnych do ćwiczeń biegowych i koordynacji.  

Średnica: 58 cm.  

12 szt. - 4 limonkowe, 4 pomarańczowe, 4 żółte.” 
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Odpowiedź na zapytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany w pytaniu produkt równoważny. 

 

Zapytanie nr 4: 

„poz 10 czy można zastąpić piłkę do koszykówki SPLADING NBA GRIP Control Indoor/Outdorr  

( brak na rynku ) równoważną piłką SPALDIBG TF-250. 

Treningowa piłka z serii TF-250 wykonana ze skóry kompozytowej. Zapewnia długotrwałą wytrzymałość 

i trwałość. Idealna do gry w hali jak i na asfalcie dzięki zastosowanej formule ALL SURFACE. Świetnie 

przylega do ręki i zapewnia doskonałą kontrolę.  

Materiał: skóra kompozytowa  

Odpowiedź na zapytanie nr 4: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany w pytaniu produkt równoważny. 

 

 

 

 

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienie treści zapytania ofertowego jest wiążące 

dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. 

  Nie stwierdzono potrzeby wydłużania terminu składania ofert. 


