
 

Załącznik nr 1 do instrukcji     Węgliniec, dnia 03.04.2013 

 

3/06/2013. 

 ( nr  postępowania) 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury … 

(kierownik zamawiającego) 

z siedzibą w Węglińcu, przy ul.Pl.Wolności 1 

…757712551,kultura.wegliniec@interia.pl 

( tel.  fax. e-mail) 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

ZAPRASZA 

 

Do złożenia oferty na zadanie pn.: zakup namiotów ogrodowych-  2 szt. 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712551.lub pocztą elektroniczną na adres: 

kultura.wegliniec@interia.pl 

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 

Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Namiot ogrodowy –wymiary 3x6 m  

- konstrukcja aluminiowa na stelażu składanym i rozkładanym automatycznie- wymiar rur: 

minimum 20 mm x 12 mm, 

- nogi wykonane z mocnego aluminium- wymiary min.  29 mm x 29 mm, 25 mm x 25 mm 

(teleskopowe), wykończone stopkami, które można przytwierdzić do podłoża, 



-zestaw ma zawierać: pawilon, ścianki (ilość ścianek- 5), szpilki, linki + torba z rączkami do 

przechowywania i transportu pawilonu, 

-materiał wodoodporny, 

- kolor- nie jasny 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 04 lipiec 2013 r. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% 

5. Oferta ma zawierać: 

      5.1.formularz ofertowy, 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

6.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto,  

 

7.Miejsce i termin złożenia oferty: 

   7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie  do dnia    20.06.2013 r., 

do godz. 14.oo. 

   7.2 oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie 

rozpatrywana 

   7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Izabela Uśpieńska-Domagała,  tel.757712510, 662057232, 

 

 

 

Anna Sarnakowska-Polak 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 

 

Załączniki: 

1. formularz oferty  

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 



 

 

Załącznik nr 2 do Instrukcji 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące oferenta 

Nazwa :  ................................................................................................................. 

Siedziba;  ............................................................................................................... 

Nr telefonu /faks:  .................................................................................................. 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Pl. Wolności 1  59-940 Węgliniec 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie 

zakup namiotów ogrodowych- 2 szt. 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

Namiot ogrodowy –wymiary 3x6 m  

- konstrukcja aluminiowa na stelażu składanym i rozkładanym automatycznie- wymiar rur: 

minimum 20 mm x 12 mm, 

- nogi wykonane z mocnego aluminium- wymiary min.  29 mm x 29 mm, 25 mm x 25 mm 

(teleskopowe), wykończone stopkami, które można przytwierdzić do podłoża, 

-zestaw ma zawierać: pawilon, ścianki (ilość ścianek- 5), szpilki, linki + torba z rączkami do 

przechowywania i transportu pawilonu, 

-materiał wodoodporny, 

- kolor- nie jasny 

za kwotę: cena brutto (za szt. )…………………….. 

 

Oświadczenie Oferenta: 

- Oświadczam, że akceptuje wszystkie warunki zawarte w SIWZ. W przypadku uznania mojej 

oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 



- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 25 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy 

skontaktować się z 

.(podać imię i nazwisko reprezentanta  

 

 

 (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

 


