Dzierżoniów, dnia 18.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000
euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzedaży,
dostawy i montażu rolet/zasłon dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w
Dzierżoniowie.
Zamawiający:
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 64 64 660;
Fax 74 831 44 64.
E-mail: dok@dok.pl
NIP 882-000-31-48
REGON: 891304052

Zestawienie sprzętu:
1. Karnisz elektryczny 14m sterowany przyciskiem
2. Karnisz elektryczny 3m sterowany przyciskiem
3. Karnisz elektryczny 8m sterowany przyciskiem
4. Karnisz elektryczny 6m sterowany przyciskiem
5. Zasłona zaciemniająca wys.2,13m x14m
6. Zasłona zaciemniająca wys. 3m x3m
7. Zasłona wygłuszająca wys. 3,10x8m
8. Zasłona wygłuszająca wys. 3,10x6m
9. Dostawa i montaż zasłon oraz karniszy
Termin złożenia oferty: 25.04.2013r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, lub wysłać na adres kasia@dok.pl

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy.
Wykaz dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Renata
Łazor, tel. 74/646 46 56, e-mail: renata@dok.pl

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na sprzedaż, dostawę i montaż zasłon/rolet elektrycznych dla Dzierżoniowskiego
Ośrodka Kultury.
I. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa……………………………………………………………………………
Siedziba…………………………………………………………………………..
nr telefonu/faksu…………………………………………………………………
nr NIP…………………………………………………………………………….
nr REGON………………………………………………………………………..
www………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………...
II Dane dotyczące zamawiającego:
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 64 64 660;
Fax 74 831 44 64.
E-mail: dok@dok.pl
NIP 882-000-31-48
REGON: 891304052
III Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą specyfikacją:
L.p.

Nazwa

Ilość

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Karnisz elektryczny 14m sterowany przyciskiem
Karnisz elektryczny 3m sterowany przyciskiem
Karnisz elektryczny 8m sterowany przyciskiem
Karnisz elektryczny 6m sterowany przyciskiem
Zasłona zaciemniająca wys.2,13m x szer.14 m
Zasłona zaciemniająca wys. 3m x szer. 3m
Zasłona wygłuszająca wys. 3,10x szer.8m
Zasłona wygłuszająca wys. 3,10x szer. 6m
Dostawa i montaż zasłon oraz karniszy

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cena
netto

Zasłony marszczenie +50% szerokości.
Tkanina z atestem trudnozapalności.
Ogółem cena ofertowa za dostawę wyżej wymienionych sprzętów wynosi:
1) cena netto……………………………………….…………………………..zł

2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….zł
3) cena brutto……………………………….………………………………….zł
4) słownie cena brutto………………………………………………………...zł

IV. Oświadczam, że akceptuję:
1) Proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane firmy do
zaakceptowanego wzoru umowy).

……………………………
/podpis i pieczęć
wykonawcy/

Załącznik nr 2
Wzór umowy
zawarta w Dzierżoniowie w dniu ………………….. w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000
euro pomiędzy:
Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów
NIP: 882-000-31-48, REGON:891304052 reprezentowanym przez
Dyrektora DOK - Krzysztofa Tokarskiego
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
.

§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karnisze elektryczne wraz z zasłonami do
siedziby Zamawiającego własnym transportem w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy zgodnie z ofertą zapytania ofertowego.
Wartością przedmiotu zamówienia jest wartość określona w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wynosi:
netto ………………............., brutto....................................
Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, tj. koszt dostawy, transportu i montażu,
Zapłata wynagrodzenia płatna w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.
§2
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres 24
miesięcy, liczony od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu
dostawy.
2. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy usterki sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się
do jej usunięcia w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia.
3. Wykonawca zgłoszenie usterek przyjmuje faksem pod nr ……………….,
telefonicznie pod nr ………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres………………
1.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują
się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je
będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§4
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

