
ŻAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
NA DosTAwĘ sPRzĘrU wYsTAwIENNIczEGo

DLAARTERII. CENTRUM I(ULTURY I PROMOCJIW ORNONTOWCACH

W eiązku z konjecznością zakupu spEętu wystawieńńjcfego dla Amerii . centrufo
KUltUry j Promocji w ornontowjcach w famach PrÓjektt'fakup sprfęt! na potrfeby
rozwoju dzia{alności kutturatnej w Affieri' . centrum Kottury i Promocji
w ornontowicach. w ramach Programu Rofwój |nfraśtr!ktury kuttury/|nfrastruktura
Domów (ultury zapraszam do skiadania Ófert ceńowych wedlug poniższych zasad'

Postępowanie jeŚt prÓwadfone dLa famów]enja o wartości sacuńkowej ńre
przekraczającej wyrażonej w f{otych równowartoścj kwoty ]4'000 EURo (art' 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówjeń Publicżńych f dńia 29 stychja 2004 r (tekst jednotity; Dz. U. f
2010 [ Nr 113' Pof. 759 f pożn. zm.).

zamawjającym jestARTerja centrum lfu1tury j Promocji w ornontowicach,
Ul' zwycięstwa 26' 43.178 ornontowice, tet'/fax: 32 235 4ó 98,
e-maiI zasteoca@centrumarteria,oL

II. RoDZAJ ZAMÓIV|EN|A

RÓdfaj fańówieńia dostawa'
Pżemiotem zamówieńia jest żakup i dÓstawa fabrycznie nowych :

syśteń slułdo faw]eszania obraz
ob.iążenie mÓżr siefńienjać j rynosi między ]0..40 kg/mb'

ljstry prowadn].e laLJmjnio*e) Ó tąchej dlugoś.j20 metrów w koLożĆ grafjtowym LUb

mo.owan]e Link]do prowadn].yw ]loś.]30 sztJk

Pą€kl doiinansowany ze środków
M n stra Ku tJĄ/ DzedfĆMaNarÓdoweqo



t/ haki do fawieszenia obrazów montowanena Ljnkach z możliwÓś.ią l€gulacji pozycji' w iloś.i30

40 (inek' kóźda o dtugÓści 2,50 ń

|||. TEn^Ą|N REAL|ZACJ|:

Do 10 sjerpnia 2012 L

|v. WYM^GANIA zA^,|^w|ĄJĄcEGo

Wykonawca wykona w/w crynnoki rgodnie r wsrelkjmi prrepisami prawa.

V CENA oFERTA I sPosÓ8 JEJ PoDAN|A

cena ryczattowa wykonania us{ugi musi być tak skatkulowana, aby pokrywala
wsfelkie kosftywykonania Uslu3i: cena towaru, koŚfty doŚtarcżenja'
ce.a ofeńy musi być podana w PLN cyfrowo ] s{ownie, z wyodrębnieniem Podatk!
VAT na formulaż! ofeńym (zalącznjk nl1). Nie dopuszcfa się wariantowości ceny'
jak i fmjany ceny w okresie realjfacji famówjeiia'

Wykonawca udzjeu gwaracjj na przedmjot zamówienia mjnim!m 24 mjesiące.
oferta mlsi obejńować wsfyŚtkie Pozycję fawartew żapytaniu. Nje doPusfcfa Śie
ofert cząstkowych i wariantowych.

V|. M|EJscE zLożEN|A oFERry

oferty naLeży skladać w formie pisemnej' faxem 32 235 4ó 98 lub e.maitem:
zaŚteoca@cen|n.]ńarteria.ol (e maiLeń akceplowa're będą tylko Śkany podpisanych
dokumentów). oferty nateŹy skladać do dnia ó lipca 2012 r do qodfiny 1ó.00'

ł z!P!r?ą?a. .4k/./.'

Prc]ekt d0rnańŚNany że ślÓdków
MństńKUtulyDfedfĆbivaNamdowego


