Bielawa, 15.05.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo
W związku z realizacją projektu pn. „2018=20.Porcelanowa Rocznica Współpracy Bielawy i
Hronowa”, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zwraca się z zapytaniem na przedstawienie oferty
cenowej na zakup 10 zestawów piknikowych (STÓŁ CATERINGOWY BANKIETOWY SKŁADANY + 2
ławki) wg specyfikacji:
Stół i ławki - zestaw Cateringowo kempingowy wykonany z metalowej konstrukcji i mocnego
plastiku HDPE 41mm grubości - tworzywa sztucznego odpornego na wpływy atmosferyczne i
promienie UV. do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Każdy element składany w formie walizki.
W skład zestawu wchodzi stół + 2 ławki
Wymiary rozłożonego stołu:
- Długość 180 cm
- Szerokość 75cm
- Wysokość do górnej części blatu 74 cm
- Grubość blatu na obrzeżach 4,1cm
- Grubość metalowej ramy 25 mm
- Wymiary po złożeniu: 75 x 90 x 7,5 cm
Wymiary rozłożonej ławki:
- Długość 180 cm po złożeniu 90cm
- Szerokość 28 cm
obraz poglądowy
- Wysokość do górnej części blatu 45 cm
- konstrukcja malowana proszkowo
- blat wykonany z mocnego plastiku HDPE
- łatwy do złożenia i transportu zajmuje bardzo mało miejsca
- antypoślizgowe nogi
- blokada przed złożeniem
- wzmocnienie na środku poprawiające stabilność
2 LATA GWARANCJI !!!
- dostawa: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
- zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa,
NIP 882-18-71-326
- forma płatności: przelew 14 dni
- termin realizacji zamówienia: 30.05.2018 r.
- termin składania ofert: od 16.05.2018 r. do 25.05.2018 r. do godz. 15.00
- miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a,
58-260 Bielawa lub mailowo: biuro@mokisbielawa.pl
- postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
- przy wyborze ofert będzie brana pod uwagę najniższa cena (100%)
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marcin Lichnowski
Tel.74 8337 404 email: m.lichnowski@wp.pl
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach mikroprojektu pod nazwą: „2018=20. Porcelanowa
Rocznica Współpracy Bielawy i Hronowa o numerze rejestracyjnym: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001363
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w
ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis.

