
 

                                                                       Węgliniec, dnia 11.06.2013 r. 

MGOK. ZP. 4/06/13 

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

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

tel. 75 77 12 510, 662057232 

e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl 

 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa zestawu mebli” 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 

a) Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

b) 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 

c) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

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

e) Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu mebli: 

2.1. szafy biurowe, aktowe o wymiarach: wysokość min. 180cm x szerokość min. 90 cm x 

głębokość min. 50cm. Kolor calvados, pięć półek montowanych za pomocą złączy, fronty 

zamykane na zamek patentowy- 2 szt.; 

2.2. szafa regał o wymiarach: wysokość min. 180cm x szerokość min. 90 cm x głębokość 

min. 40cm. Kolor calvados- 1 szt.; 

2.3. regał częściowo- zamknięty- dwie półki zamykane od dołu frontami z zamkiem patento-

wym,  3 półki górne otwarte. Wymiary: wysokość min. 180 cm x szerokość min. 90 cm x 

głębokość min. 40cm. Kolor calvados- 1 szt.; 

2.4. kontener drzwiczkowy o wymiarach wysokość min. 75 cm, szerokość min. 45 cmx głę-

bokość min. 48 cm. Zamykany od frontu zamkiem patenetowym. Kolor calvados- 1 szt.; 



2.4. szafki kuchenne dolne o wymiarach min. wys. 86 cm x szerokość 80 cm x głębokość 52 

cm - zamykane od dołu frontami z zamkiem patentowym. Kolor- jabłoń - 2 szt; 

2.5. sofa 3-osobowa z pełnymi bokami. Materiał- ekoskóra, kolor- wiśnia-borodo – szt 1.; 

2.6. pufy-poduszki – wypełnienie – 100% polistyren , pojemność min. 65 l., o wymiarach: 

długość  min. 40cm x szerokość min. 40 cm, wysokość min. 40 cm., zabezpieczenie wlotu – 

podwójny zamek suwakowy plus zamknięcie rzepowi, kolor wiśnia-bordo, materiał eko – 

skóra – szt. 7. 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 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. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z  realizacją przedmiotu  za-

mówienia, m.in. transport do siedziby zamawiającego 

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 roz-

patrywana 

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

terminem upływu jej składania. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Izabela Uśpieńska-Domagała, tel.757712510, 662057232, 

 

Anna Sarnakowska-Polak  

(podpis pracownika 

merytorycznego)  

 

 

Załączniki: 

1. formularz oferty  

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 

 



Załącznik nr 1  
do zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 

____________________ 

pieczęć firmowa wykonawcy 

(pełna nazwa i adres firmy) 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

ul. Pl. Wolności 1 

 59-940 Węgliniec  

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

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

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

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

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

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa zestawu mebli”  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaprosze-

niu do złożenia oferty cenowej za cenę ryczałtową 

__________________________ zł  brutto  

 

L.P. Nazwa Ilość Cena za 1 szt. Cena (ilość 

szt.) 

1. szafy biurowe 2   

2. szafa regał  1   

3. regał częściowo  1   

4. kontener drzwiczkowy 1   

5. szafki kuchenne 2   

6. sofa 3-osobowa 1   

7. pufy-poduszki 7   

Razem  

 

1. Termin realizacji zamówienia –  15 lipca 2013r. 



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia   i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w 

zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 

 

 

 

 

 

______________________ 

miejscowość i data sporządzenia oferty        

 

 

 

______________________________                                                                   

podpis osoby upoważnionej                                                                                                                                                     

do występowania w imieniu                                                                                                                                                                  

wykonawcy 

 

 

 

 


