Dzierżoniów, dnia 23.04.2013r.

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 i
dostawy

wyposażenia

galerii

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:
L.p.
1
2
3
4
5
6

Nazwa
System zawieszeń obrazów
Mobilne ścianki działowe (wystawiennicze)
Gabloty szklane
Postumenty
Sztalugi drewniane studyjne
Alu-ramy 70x100

Ilość
100 mb
16 szt.
9 szt.
10 szt.
20 szt.
20 szt.

Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu:
1. System zawieszeń obrazów 100 mb
• szyna aluminiowa srebrna matowa,
• zaczepy do linek 200 szt.
• linki nylonowe z zaciskiem i pętelką dł.0,5 m-20 szt., dł. 1 m-20 szt.,
• zapas linki nylonowej gr.1 mm - 200 m,
• drut ocynkowany do wieszania obrazów gr. 1,5 mm -100 m,
• zestaw materiałów i narzędzi niezbędnych do montowania linek do
zawieszania obrazów (np. zaciski, rolki, szczypce do zacisków)
2. Mobilne ścianki działowe 16szt.

wymiary minimum 0,9 m (szer.), 2 m (wys.), gr. 19 mm,
kolor jasnoszary,
wyposażone w stopki (nóżki), haki do ekspozycji i łączniki umożliwiające
ustawianie ścianek w różnych konfiguracjach (min. 90° i 180°) oraz
oświetlenie,
• ścianki mają umożliwiać ekspozycję obrazów dwustronnie.
3. Gabloty szklane 9 szt.
• szkło hartowane, wyposażone w zamek, oświetlone, półki regulowane
• wymiary gablot:
- 70x70x190 (szer./gł./wys.) z czterema półkami - 4 szt.
- z kopułą 100x70x70x30 (szer./gł./wys./wys.kopuły) – 5 szt.
4. Postumenty 10 szt.
• kolor biały lub jasny szary, materiał: płyta MDF, z oświetleniem
• wymiary:
- 0,4x0,4x0,5 m – 2 szt.
- 0,4x0,4x0,6 m – 2 szt.
- 0,4x0,4x0,7 m – 2 szt.
- 0,4x0,4x0,8 m – 2 szt.
- 0,4x0,4x1 m – 2 szt.
•
•
•

Termin złożenia oferty: 09.05.2013r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów lub wysłać na adres renata@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 Renata Łazor,
Kierownik działu administracji, tel. 74/646 46 56, e-mail: renata@dok.pl

