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Ornontowice, dnia

zAPRoszENlE Do SKŁADANIA oFERT
NA DosTAWĘ SPRZETU oŚWETLENloWEGo

DLAARTERII - CENTRUM KULTURY I PROMOCJ! W ORNONTOWICACH

W związku z koniecznością zakupu Sprzętu oświetteniowego dl.a ARTerii - Centrum
Kuttury i Promocji W ornontowicach w ramach Projektu .'Zakup sprzętu na potrzeby
rozwoju dziatalności kulturalnej W ARTerii - Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach" w ramach Programu Rozwoj lnfrastruktury Kultury/ lnfrastruktura
DomÓw Kultury, zapraszam do sktadania ofert cenowych wedtug ponizszych zasad.

Postępowanie jest prowadzone dta zamÓwienia o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyraŻonej w ztotych rÓwnowartości kwoty 14.000 EURO (art. 4 pkt 8

ustawy Prawo ZamÓwie Pubticznych z dnia f9 stycznia 2004 r. (tekst jednotity: Dz. U.7
2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn zm. ).

l. zAMAwIAJĄcY

Zamawiającym jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach,
u[. Zwycięstwa 26, 43.178 ornontowice, te[. lf ax: 3f 235 46 98,
e-mai[: zastepca@centrumarteria. pI

il. RODZAJ ZAMOWIENIA

Rodzaj zamÓwienia - dostawa.
Przemiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych :

1. Stroboskop analogowy ze sterownikiem

parametry nie gorsze niż:

moc 2500W

sterownik w komptecie

szybkość btyskow 1-f5 f lsec

dimmer 0-100%

Sterowanie 0-10V
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2. Reflektory 64 PAR - (6 sztuk)

parametry nie gorsze niż:

Zasilanie Z30V lAC, 50Hz

PobÓr mocy 1000W

w komplecie z reflektorem : żarowka Par 64 500W/120V hak do podwieszenia, tinka zabezpieczająca,
ramka na filtr oraz przewÓd zasitający.

3. Reflektory profilowe (2 sztuki)

parametry nie gorsze niż:

Aluminiowa obudowa

Kadrowanie obrazu czterema przestonami
Szklany odbtyśnik
W komptecie ramka na filtr i żarÓwka
Mozliwość montowania przystawek projekcyjnych, irisa,itp.
Ustawianie ostrości

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz -

PobÓr mocy: 600 W

III. TERMIN REALIZACJI:

Do 10 sierpnia2012 r.

|V. WYMAGAN lA ZAMAWIĄJĄCEGo

Wykonawca wykona w/w czynności zgodnie zwszelkimi przepisami prawa.

V. CENA OFERTA I SPOSOB JEJ PODANIA

Cena ryczattowa wykonania ustugi musi być tak skalkulowana' aby pokrywata
wszelkie koszty wykonania ustugi: cena towaru, koszty dostarczenia.
Cena oferty musi być podana W PLN cyfrowo i stownie , Z wyodrębnieniem podatku
VAT na formularzl ofertym (LaŁącznik nr 1). Nie dopuszcza się Wariantowości ceny,
jak i zmiany ceny w okresie realizacji zamÓwienia.

Wykonawca udzieli gwaracji na przedmiot zamÓwienia minimum f4 miesiące.
oferta musi obejmować wszystkie pozycję zawarte w zapytaniu. Nie dopuszcza się
ofert cząstkowych 

.i 
wariantowych.

V|. M|EJscE zŁozENlA oFERTY
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/
oferty należy sktadac

zastepca@centru Ęarteria. p I

dokumentÓw). oferty nalezy

w formie pisemnej, faxem 32-

(e.mailem akceptowane będą
sktadać do dnia 29 czerwca f012

235 46 98 tub e-mailem:
tytko skany podpisanych

r. do godziny 16.00.
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