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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, te1.l66221391
fax.: 166221391, osoba prowadząca: Agnieszka Trzak

2. Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie
art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późno zm.) o wartości netto poniżej 30 000 € proszę o złożenie oferty na
zadanie pn. "Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rokietnicy"

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej wrn.
Rokietnica.

Charakterystyka krzeseł:
- ilość - 220szt.
- szerokość krzesła do 450mm
- wysokość do 930mm
- wysokość siedziska do 460mm
- tapicerowane siedzisko i oparcie
- rozstaw nóżek na szerokość do 450mm
- stelaż krzesła stalowy, malowany specjalną farbą odporną na obicia,
- możliwość składowania w stosie.
- wybór kolorystyki tapicerki i stelażu nastąpi w dniu podpisania umowy - dostawca w złożonej
ofercie powinien zaprezentować katalog kolorów, z którego Zamawiający dokona ostatecznego
wyboru koloru. Kolor nie może mieć wpływu na cenę oferty.

Charakterystyka stołów:
- wymiary: 1,80m x 0,90m - 25szt.

- blat stołu - płyta okleinowana gr. min. 18mm
- nogi stołów - metalowe rurki o długości 74cm mocowane z góry blatu do stelaża
- wybór kolorystyki blatu i stelaża nastąpi w dniu podpisania umowy - dostawca w ofercie
powinien zaprezentować katalog kolorów, z którego Zamawiający dokona ostatecznego wyboru
koloru. Kolor nie może mieć wpływu na cenę oferty.

W cenie oferty należy uwzględnić transport, rozładunek oraz ewentualny montaż.
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone stoły i krzesła na okres
36 miesięcy od dnia odbioru.

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w formie
pisemnej lub faxem, w terminie do dnia: 12.05.2015r, godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rokietnicy.



6. Przewidywalny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi po sprawdzeniu dokumentów.

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:
• cena: max ilość 100 pkt.

8. Termin wykonania: od maja 2015 r. do września 2015 r.

9. Opis sposobu obliczenia ceny:
• Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty tj. do września 2015r. .
• Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

10. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.

11. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania
Umowy. Umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy Zleceniodawcy o przyznaniu środków
finansowych z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

12. Materiały dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Rokietnica www.rokietnica.itl.pl/bip/

Załączniki:
l. Oferta
2. Kosztorys ofertowy.


