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ZAPRoSZEN|E Do SKŁADANIA oFERT
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DLAARTERII . CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH

W związku z koniecznością zakupu Sprzętu Wystawienniczego d|.a ARTerii - Centrum

Kuttury i Promocji W ornontowicach w iamach Projektu ''Zakup sprzętu na potrzeby

,.o,*oju dziatatności kuttura|.nej W ARTerii - Centrum Kultury i Promocji

w Ornontowicach" w ramach Programu Rozwoj Infrastruktury Kultury/ Infrastruktura

DomÓw Kultury, zapraszam do sktadinia ofert cenowych wedtug ponizszych zasad.

Postępowanie jest prowadzone dta zamÓwienia o wartości szacunkowej nie

przekraczającej wyrazo.nej w ztotych rÓwnowartości kwoty ,14.000 EURo (art. 4 pkt 8

ustawy prawoŹu'o*ie pilbticznyćh z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednotity: Dz. U.7

fo10 i. Nr 113, poz. 759 z poŹn. zm.).

|. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach,

u[. Zwycięstwa io, ąl.178 ornontowice, tet./fax: 37f35 46 98,

e- mai t: zastepca@centrumarteria. pI

II. RODZAJ ZAMOWIENIA

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

1 . Zestaw wYstawienniczY

System stuży do zawieszania obrazÓw na linkach. Montowane są do ściany tub sufitu. Dopuszczalne

o.bciążenie może się zmieniać i wynosi między 10.40 kg/mb.

W sktad zestawu wchodzi:

tistwy-prowadnice (atuminiowe) o tącznej dtugości 20 metrÓW W kolorze grafitowym lub

atuminiowYm

mocowanie tinki do prowadnicy w itości 80 sztuk
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/ haki do zawieszenia obrazÓw, montowane na linkach z możliwością regulacji pozycji, w itości 80
sztuk

80 linek, każda o dtugości 2,50 m

III. TERMIN REALIZACJI:

Do 10 sierpnia20lf r.

!V. WYMAGAN !A ZAMAW|ĄJĄCEGo

Wykonawca wykona w/w czynności zgodnie z wszelkimi 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 stowniQ, Z wyodrębnieniem podatku
VAT na formularzu ofertym (Zatącznik nr 1). Nie dopuszcza się wariantowości ceny'
jak i zmiany ceny w okresie realizacji zamowienia.

Wykonawca udzieli gwaracji na przedmiot zamÓwienia minimumf4 miesiące.
oferta musi obejmować wszystkie pozycję zawarte w zapytaniu. Nie dopuszcza się
ofert cząstkowych i wariantowych.

Vl. MtEJscE zŁoŻENlA oFERTY

oferty nalezy sktadać w formie pisemnej, faxem 32 235 46 98 tub e.mailem:
zastepca@centrumarteria. p[ (e.mailem akceptowane będą tytko skany podpisanych
dokumentow). oferty nalezy sktadać do dnia 29 czerwca 2012 r. do godziny 16.00.
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