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Numer zapytania ofertowego: Oferta na zdrój uliczny

Lp. Nazwa towaru Ilość/J.m.

Kod
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(PLN)

Wartość netto

(PLN)

Wartość 

brutto (PLN)

 1

Zdrój wody pitnej postumentowy, 1*misa okrągła, 1*poidełko dla zwierząt, zielony

142.500.205  1 szt  13,966.00  13,966.00 23%  17,178.18

Zdrój wody pitnej postumentowy z poidełkiem dla zwierząt z funkcją powolnego odpływu. 

Odporny na korozję oraz warunki atmosferyczne, wandaloodporny. Obie misy wykonane ze 

stali nierdzewnej z wylewkami wandaloodpornymi, uruchamiane za pomocą samopowrotnych 

przycisków umiejscowionych w widocznym miejscu. Przeznaczony do zastosowań 

zewnętrznych, takich jak: parki, deptaki, ogrody miejskie i ścieżki rowerowe. Estetyczny, 

praktyczny o dużych walorach użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego otoczenia i 

jest idealnym uzupełnieniem małej architektury. Wykończony teksturowaną, proszkową 

powłoką w kolorze zielonym. Dodatkowo zabezpieczony warstwą ochronną, która zapewnia 

całoroczną ochronę i estetyczny wygląd przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. 

Okrągła konstrukcja wykonana z grubej, wytrzymałej stali. Laminarny przepływ ogranicza 

chlapanie i ułatwia konserwację. Odporna na akty wandalizmu (VR) i intensywną eksploatację 

wylewka wykonana jest w formie jednoczęściowego elementu ze stali nierdzewnej. 

Samopowrotny przycisk uruchamiający, umieszczony w widocznym miejscu, jest odporny na 

intensywne użytkowanie i nie wymaga chwytania lub przekręcania. Drzwiczki serwisowe 

wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji uniemożliwiającej 

otwarcie przez osoby niepowołane. Zapewniają dostęp do prostego systemu połączeń 

hydraulicznych. Urządzenie należy zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre 

odprowadzanie wody (zalecana płyta betonowa). Wysokość 1051 mm, średnica 330 mm. Zdrój 

posiada atest PZH oraz bezołowiową konstrukcję potwierdzoną certyfikatem zgodności z 

normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

 2

Poidełko dla zwierząt, wolnostojące, zielone

142.500.401  1 szt  3,508.00  3,508.00 23%  4,314.84

Wolnostojące poidełko dla zwierząt, wykończone teksturowaną, proszkową powłoką w kolorze 

zielonym. Dodatkowo zabezpieczone warstwą ochronną, która zapewnia całoroczną ochronę i 

estetyczny wygląd przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Okragła misa ze stali 

nierdzewnej wyposażowana jest w wylewkę wandalooodporną. Uruchamiane za pomocą 

przycisku zamontowanego na obudowie. Odporne na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i 

ścieranie. Idealne rozwiązanie do parków, wybiegów dla zwierząt, przy ścieżkach rowerowych. 

Urządzenie należy zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre odprowadzanie 

wody (zalecana płyta betonowa). Wysokość 1024 mm (bez wylewki), waga 60 kg. Zdrój 

posiada atest PZH oraz bezołowiową konstrukcję potwierdzoną certyfikatem zgodności z 

normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających 

ołowiu.Wysokość 229 mm, średnica misy 330 mm.
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 3

Stacja wody pitnej zewnętrzna, źródełko/dystrybutor/poidełko, zielona

142.400.105  1 szt  20,692.00  20,692.00 23%  25,451.16

Stacja wody pitnej do zastosowań zewnętrznych z nalewakiem do butelek i poidełkiem dla 

zwierząt z funkcją powolnego odpływu. Dzięki misie bocznej urządzenie spełnia wymagania dla 

osób niepełnosprawnych. Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, takich jak: parki, 

deptaki, ogrody miejskie i ścieżki rowerowe, w celu napełniania bidonów i butelek oraz 

zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Estetyczny, praktyczny o 

dużych walorach użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego otoczenia i jest idealnym 

uzupełnieniem małej architektury. Wykończony teksturowaną, proszkową powłoką w kolorze 

zielonym. Dodatkowo zabezpieczony warstwą ochronną, która zapewnia całoroczną ochronę i 

estetyczny wygląd przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Okrągła konstrukcja 

wykonana z grubej, wytrzymałej stali. Laminarny przepływ ogranicza chlapanie i ułatwia 

konserwację. Formowane misy stalowe (źródełko, poidełko) posiadają jednoczęściową wylewkę 

odporną na intensywne użytkowanie (VR). Samopowrotne przyciski uruchamiające (oddzielny 

dla dystrybutora i źródełka oraz nożny dla poidełka), umieszczone w widocznym miejscu, są 

odporne na intensywne użytkowanie i nie wymagają chwytania lub przekręcania. Drzwiczki 

serwisowe wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji 

uniemożliwiającej otwarcie przez osoby niepowołane. Zapewniają dostęp do prostego systemu 

połączeń hydraulicznych. Urządzenie należy zamontować na gładkiej, płaskiej, wykończonej 

powierzchni o odpowiedniej nośności. Wysokość (dystrybutor) 1320 mm, szerokość 762 mm. 

Urządzenie spełnia wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych (ADA). Zdrój posiada 

atest PZH oraz bezołowiową konstrukcję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą 

NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

 4

Zdrój wody pitnej, postumentowy, wibrobeton, 1*misa okrągła, 1*poidełko dla zwierząt, szary

142.500.503  1 szt  12,739.00  12,739.00 23%  15,668.97

Zdrój wodny z poidełkiem dla zwierząt, przeznaczony do zastosowań zewnętrznych takich jak: 

parki, deptaki, ogrody miejskie itp. Wytrzymała konstrukcja postumentu o okrągłym kształcie 

wykonana ze zbrojonego wibrobetonu ze żwirowym wykończeniem powierzchni stanowi 

estetyczny dodatek do zewnętrznego otoczenia budynków. Zdrój posiada odporne na 

zniszczenie drzwiczki serwisowe, które zwiększają trwałość urządzenia. Misy wykonane ze stali 

nierdzewnej i polerowane na wysoki połysk doskonale dopasowują się do niemal każdego 

otoczenia, charakteryzują się przy tym odpornością na powstawanie plam i korozję. 

Wandaloodporne wylweki zapobiegają chlapaniu i zapewniają doskonały kształt strumienia 

wody. Trwale zintegrowany z misą trzon wylewki oraz jej mocowanie za pomocą kołka 

walcowego zwiększają wytrzymałość mechaniczną urządzenia, a osłonięta i wygięta kryza 

wylotowa zapewnia stały dostęp do pitnej wody. Zdrój dostarczany w standardowym wykonaniu 

o powierzchni wykończonej drobnym szarym żwirem. Posiada atest PZH, ANSI, CSA, misa - 

stal nierdzewna, wylewka - stal nierdzewna, obudowa - wibrobeton. Wymiary wys/szer/gł 

1045/356/356 mm.

 5

Poidełko dla zwierząt wolnostojące, wibrobeton, okrągłe, szary

142.500.411  1 szt  4,174.00  4,174.00 23%  5,134.02

Wolnostojące poidełko dla zwierząt, wibrobetonowe. Okragła misa ze stali nierdzewnej z 

wylewką wandalooodporną. Uruchamiane za pomocą przycisku zamontowanego na obudowie. 

Odporne na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i ścieranie. Poidełko o powierzchni wykończonej 

drobnym szarym żwirem. Wymiary: wysokość 229 mm, średnica misy 330 mm.
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Zimowy pokrowiec na zdrój wody pitnej (do modelu 3060 oraz GUF99)

196.101.683  1 szt  363.00  363.00 23%  446.49

Pokrowiec wykonany z materiału PVC o gramaturze 650 g/m2 w kolorze niebieskim ( RAL 

5015). Materiał jest lakierowany dwukrotnie z prawej strony i raz z lewej, co zapobiega wnikaniu 

brudu w strukturę materiału i ułatwia utrzymanie pokrowca w czystości. Przeznaczony do 

stosowania w zakresie temperatur od -30 st.C do + 70 st.C. Pokrowiec nakładany od gó ry, 

wyposażony w oczka metalowe oraz gumę lub linkę do ściągnięcia z możliwością umieszczenie 

kłódki zabezpieczającej. Wielkość pokrowca dostosowana do modelu urządzenia. Na 

powierzchni pokrowca umieszczone jest oznakowanie z logo klienta oraz napis ”zdrój wody 

pitnej nieczynny zapraszamy wiosną”.

WalutaKwotaTerminForma płatności

Przedpłata FA + 0 dni PLN 68,193.66

Brutto (PLN)VAT (PLN)Netto (PLN)Stawka

Razem:  68 193,66 12,751.66 55,442.00

 55,442.00  12,751.66  68,193.6623%W tym:

oznakowanie zdroju w cenie

Marta Lachowska

Uprawniony do wystawienia dokumentu

Prosimy w zamówieniu powoływać się na numer oferty
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