Tylice dnia, 10 maja 2019 r.
Zamawiający:
"SALA WESELNA PAWIE OCZKO"
MARCIN OCZKOWSKI.
Tylice 62
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
e-mail: oczek.m@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu zamawiającego zapraszam Państwa do złożenia oferty na następujące
produkty:

1) Sauna owal
Specyfikacja
 materiał zewnętrzny: modrzew
 wymiary zewnętrzne: długość min 5,9 m, wysokość min 210 cm, szerokość w
podstawie min 210
 łączna grubość ściany minimum 70 mm
 konfiguracja - sauna 3,5 m ,przebieralnia 1,5 m., ganek 0,9- 1m lub sauna 3,5 m
przebieralnia 2 m., ganek 0,4- 0,5 m
 na ganku dwa siedziska po bokach, pełne ściany
 drzwi wejściowe z drewna z min. trzema prostokątnymi oknami
 piec elektryczny moc min.: 10,5 kW ze sterownikiem w przebieralni
 montaż podświetlenia Led w dolnej ławie w kołnierzu osadzenia między
przebieralnią a sauną drzwi szklane żaroodporne
 wyjście zasilania z przodu sauny min 220 V + z tyłu ( siła) 400 V
 pokrycie dachowe gont bitumiczny kolor: antracyt
 olejowanie jako podstawowa impregnacja
 drewno do wykończenia środka : Lipa
 ławy dwupoziomowe
 okienko w tylnej ścianie
Dodatkowa specyfikacja
 obejmy z stali nierdzewnej
 kratka z drewna na podłogę
 kanał wentylacyjny
 6 podstaw z drewna do ustawienia sauny na ziemi
 instalacja elektryczna :oświetlenie na zewnątrz kinkiet 1 szt, w przebieralni 1
oświetlenie górne + gniazdo sieciowe, w saunie 2 szt. nastrojowe pod ławkami
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Akcesoria do sauny:

Termo-higrometr

Chochla

Cebrzyk 4-5 l z wkładem

Klepsydra

Zagłówki 2 szt.

Wieszak 1 szt.
2) Balia do schładzania z wkładem polipropylenowym ( kolor: beżowy lub niebieski)
Specyfikacja
 Materiał – modrzew na zewnątrz min 44 mm
 wymiary owal szerokość min . 78 długość min. 100 cm wysokość min 100 cm
 wykonana z drewna suszonego w drewnianej konstrukcji dna
 obejmy z stali nierdzewnej min 2 szt.
 schodki
 przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami
 ławeczka w środku bali drewniana
 spust wody( montowany w dnie beczki )
 całość olejowana jako impregnacja
3) Balia kąpielowa drewniana owal z wkładem polipropylenowym (kolor beżowy lub
niebieski)
Specyfikacja
 piec elektryczny min. jeden
 łączna moc pieca elektrycznego minimum 8,9 kW
 Materiał –modrzew min 44mm.
 wymiary – owal lub inny szerokość min 3m długość min. 2m.
 wykonana z drewna suszonego, drewniane dno
 obejmy z stali nierdzewnej min 3 szt.
 rant z drewna na brzegu beczki (półeczka )
 schodki
 przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami drewniana
 ławeczki w środku bali wyprofilowane z polipropylenu
 uchwyty na napoje montowane na zewnętrznej stronie balii
 spust wody z korkiem- montowany w płaskim polipropylenowym dnie beczki
 całość impregnowana olejem do drewna
 Filtracja piaskowa( min 8m3/h) z montażem
 Schodki zabudowane maskujące filtrację
 Oświetlenie LED ( chromo terapia 18-25 diód w jednej lampie) z oddzielnym
włącznikiem -1 szt.
Dodatkowe wyposażenie:
Hydromasaż
Zawiera:
 pompę ciśnieniowa wodną
 min 6 dysz wodnych na plecy
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regulator intensywności i dopowietrzenia strumienia wody
zabudowa z drewna
włącznik pneumatyczny
turbo

Air masaż
Zawiera :
 pompa ciśnieniowa powietrzna
 min 24 dysze montowane w ławkach
 podgrzewnicę powietrza w pompie
 montaż w zabudowie z drewna
 Ozonator iskrownikowy.
Oferty zawierające cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto oraz specyfikację
potwierdzającą, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte powyżej należy
składać do dnia 17 maja 2019r., na adres poczty elektronicznej:
oczek.m@interia.pl.
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