Pińczów, 08.04.2016 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury kieruję zapytanie o cenę na
Dostawę podestów scenicznych i najazdów kablowych do Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a
I Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
II Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż na u Zamawiającego:
a) podesty sceniczne – konstrukcja aluminiowa, sklejka 12 mm, z osprzętem - 10 szt.
– wymiar 1 x 2 m, udźwig 500 kg/m2
– noga teleskopowa TLE-08 - 40 szt.
– klamra spinająca podesty SCD 01 - 30 szt.
– kostka samopoziomująca SCD 03 - 30 szt.
– klamra spinająca nogi podestu SCD 05 - 20 szt.
b) schody czterostopniowe regulowane 80 – 140 cm – 1 szt.
c) najazdy kablowe Alustage Lightweight Cable Protector – 10 mb.
Do wyżej wymienionych zamówionej specyfikacji należy dołączyć niezbędne dokumenty
techniczne oraz atesty i warunki gwarancji producenta.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od chwili podpisania umowy

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów przesłać na adres
mailowy: oferty@psck.pl, do dnia 22.04.2016 r. do godziny 15.00,

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 cena - 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyboru
oferty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
zastrzegamy sobie prawo nie wyłonienia oferenta w ramach przedmiotowego ogłoszenia bez podania
przyczyny.
IX. ZAŁĄCZNIKI
- wzór Formularza Oferty

Iwona Senderowska
Dyrektor
Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury

(pieczęć Oferenta)

OFERTA

Nazwa Oferenta ................................................................................................
Adres ................................................................................................................
NIP: ….................................
REGON: …..................................
tel. …..................................................................................................
W związku ze skierowanym zapytaniem o cenę na:
Dostawę podestów scenicznych i najazdów kablowych do Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego:
Lp.

Nazwa towaru

Cena netto Cena brutto

|Podesty sceniczne z osprzętem – 10 szt.
Schody czterostopniowe regulowane 80-140 cm – szt. 1
Najazd kablowy Alustage Lightweight Cable Protector – 10 mb
Razem:

Kwota miesięczna netto: ..........................................,

Podatek VAT ....................................,

Kwota miesięczna brutto: ..........................................

PLN

słownie:
netto...................................................................................................................................
brutto..................................................................................................................................

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w zapytaniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

..............................................
(pieczęć i podpis Oferenta)

…..............................................
(miejscowość, data)

