Załącznik Nr 3
DO

REGULAMINU

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA
NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 30 000 EURO

Radom, dn. 08.09.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Modernizacja Sceny w Sali Kameralnej OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu
1. ZAMAWIAJĄCY :
Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16
( nazwa zamawiającego )
zaprasza do złożenia oferty na:
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.20.00.00-8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okotarowania sceny w Sali Kameralnej OKiSz
Resursa Obywatelska w Radomiu:
Szczegółowy opis”
Uszycie z materiału własnego oraz montaż kompletnego okotarowania sceny wraz
z elementami montażowymi.
Uszycie z materiału własnego z atestami, o gramaturze ok. 415g/m2 +/- 29 g/m2, impregnowanego
przeciwogniowo okotarowania sceny wraz z elementami do montażu, w sali kameralnej OKiSz "Resursa
Obywatelska" w Radomiu ul. Malczewskiego 16 .
- Kurtyna główna dwuczęściowa, marszczenie ok. 65% boki kurtyny obszyte, u dołu wykonana kieszeń,
u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, mocowanie kotary do wózków jezdnych za
pomocą skręconych uchwytów. Wymiary kotar łączna szerokość ok.10 m wysokość 4,45 m
- lambrekin do kotary przedniej wysokość ok. 40 cm marszczenie jak kotara przednia.
- szyny do kotary przedniej wygięte w kształcie litery „U” wraz z wózkiem jezdnym z możliwością
przesuwania ręcznego kotary,
- kurtyna horyzontalna dwuczęściowa, marszczenie 40% boki kurtyny obszyte, u dołu wykonana
kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski. Wymiary kotary 2x 4,3 m wysokość 3,00m.

- lambrekin do kotary horyzontalnej szerokość 7,5 m wysokość ok. 40 cm, marszczenie jak kurtuna
horyzontalna wraz z mocowaniem,
- karnisz dwuczęściowy rozsuwany (do kurtyny horyzontalnej),
- wykonanie wykładziny na scenę wraz z montażem
szerokość 460cm
głębokość 860cm
Warunki dodatkowe:
a) Wszystkie materiały i mechanizmy użyte do realizacji w/w zamówienia winny posiadać właściwe
atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności oraz certyfikaty niepalności dopuszczające do
stosowania w tego typu obiektach. W.w. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
b) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę materiału , celem
uzyskania akceptacji co do kolorystyki rodzaju materiału oraz wzoru tkaniny i wykładziny, jako elementu
oferty.
c) Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin miejsca, w którym
przedmiot zamówienia ma zostać umieszczony celem sprawdzenia warunków montażu kurtyny oraz
dokonał pomiaru okotarowania i sceny.
d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne
ryzyko oraz dokona rozładunku i montażu, uruchomienia i sprawdzenia działania własnymi zasobami
ludzkimi i sprzętowymi w terminie określonym w umowie.
e) Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.
3.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ.

4.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ.

5.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.10.2015 r.

6.

OKRES GWARANCJI: minimum 36 miesięcy

7.

WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew 30 dni do daty otrzymania faktury

8.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska 26-600
Radom ul. Malczewskiego 16 pokój nr 1 (sekretariat) - 16.09.2015 r. godzina 09.00

9.

TERMIN OTWARCIA OFERT: 16.09.2015 r. godzina 09.15

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
Cena - 100 %
11. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Pan Andrzej Przybylski
- tel. 502-152-428 w godz. 10-14, e-mail: przybylskiandrzej@wp.pl
12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w

języku polskim i złożyć w zamkniętej kopercie.
13. TREŚĆ OFERTY:
a)

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………….;…………………………………………………………………….
b)

adres wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
c)

NIP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

d)

Regon:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..;

e)

nr rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............;
f)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ………………………… Zł
(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT: …………% wartość…………………… ………… zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………………..)
Cenę brutto: ……………………………… zł
(słownie złotych…………………………………………………………………………................................................................)
.

g) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis składającego ofertę
h) Termin realizacji zamówienia:
……………………………………… …………………………………………………………………………………………………..
i) Okres gwarancji:
……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….
j) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:
……………………………………………………………………………………………………….
k) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Miejscowość dnia : …………………………………….

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

