Pińczów, 22.12.2015 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury kieruję zapytanie o cenę na

„Dostawę konstrukcji pod oświetlenie sceniczne do Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie”

I. Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z przeszkoleniem użytkowania do PSCK Pińczów na koszt oferenta
konstrukcji pod oświetlenie sceniczne o następujących parametrach:


Kratownica Quadro o następujących minimalnych parametrach:

wym: 290x290, ścianka 3mm grubości – 6 szt.-łącznie 12 m bieżących w odcinkach
po 2 metry wraz z łącznikami i klinami posiadająca wymagane
certyfikaty
wytrzymałościowe i bezpieczeństwa


Winda HPWU-11 – 2 szt. o następujących minimalnych parametrach

Statyw z windą o wysuwanych 4 profilach aluminiowych z wózkiem o podwójnym
ramieniu wyposażona w :
 Ręczny podnośnik z automatycznym hamulcem


System zabezpieczający:

 Cztery niezależne nogi stabilizujące z regulowanymi podstawami wspierającymi.


Wbudowana poziomica



Dwa wsporniki na tylnej stronie zapewniające dodatkowe wzmocnienia profili
pionowych.



Linka transportująca wykonana ze stali spełniająca wymogi norm DIN.



Cztery w pełni skrętne koła u podstawy



Możliwość umieszczenia kół u podstawy umożliwiających wygodny transport
w pozycji pionowej.



Oryginalny fabryczny adapter do mocowania kratownicy Quadro – 2 szt.



Max udźwig - 250 kg, min udźwig – 25 kg



Max wysokość pracy – 6,5 m



Wysokość po złożeniu – 1,9 m



Powierzchnia podłoża pracy - 180x185x205cm

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od 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 faksem na nr
41 357 24 24 lub na adres mailowy: oferty@psck.pl, do dnia 08.01.2016 r. do godziny 15.00,

3. 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 14 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

......................................
Pieczęć oferenta

Oferta
Nazwa Oferenta .................................................................................................
Adres ................................................................................................................
NIP: .....................................................................
Tel:......................................................................

W związku ze skierowanym rozeznaniem cenowym na :
„Dostawę konstrukcji pod oświetlenie sceniczne do Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie”

oferuję na dzień ....................................:

Lp.

Nazwa towaru
1.

Cena netto

Cena brutto

Kratownica Quadro 290x290 2 metry – 6 szt.
wraz z łącznikami i klinami

2. Winda HPWU-11 – 2 szt.

Razem:

Kwota netto: .......................... (słownie: …..........................................................................)

Kwota brutto:........................... (słownie: …..........................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami rozeznania i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w ofercie oraz w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

..................................................
miejscowość , data

..........................................................
pieczęć i podpis oferenta

