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Wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego wykonanie i dostawę przenośnych namiotów
wystawienniczo-promocyjnych z nadrukiem
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Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8
58-580 Szklarska Poręba
Tel: +48757173338
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zapytanie o cenę.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego wykonanie i dostawę przenośnych
namiotów wystawienniczo-promocyjnych z nadrukiem.

ZAKRES ZAMÓWIENIA
W ramach zamówienia przewiduje się zakup namiotów wystawienniczo- promocyjnego z nadrukiem, zgodnie z poniższą
specyfikacją:
Lp
.
1

Nazwa
Namiot

Parametry
Typ - namiot ekspresowy, wymiary 3m x 3m, 3 pełne
ściany, 1 pół ściana

Miara

Ilość

szt.

4

- stelaż nożycowy z aluminium, brak plastikowych
łączników (metalowe), podwójne wzmocnienia w
środku, obciążniki, wysokość stelaża regulowana za
pomocą czteropoziomowego systemu samoblokującego;
- dach i ściany łączone za pomocą mocnych rzepów,
wysokość ściany bocznej w zależności od rozmiaru
namiotu ok. 2,10m – 2,30m, wysokość w szczycie ok.
3,10m - 3,50m
- tkanina poliestrowapokryta obustronnie PCV
(zabezpieczona antygrzybiczne) minimum 230 g/m²,
wodoodporna (300 cm słupa wody)i odporna na
promienie UV, certyfikat trudno-palności, 100%,
zabezpieczenia anty burzowe, system air-control, fartuch
retencyjny, zwiększona odporność na wiatr, otwierane
boczne ściany namiotu;
- kolor- żółty ewent. granatowy;
- nadruk na namiotach full kolor, na ścianach i dachu
duże logotypy BP Jakuszyce na żółtym tle, na falbanie
nazwa Stowarzyszenia Bieg Piastów + logo programu
Interreg Va nad wejściem w pełnej kolorystyce;
- w komplecie namiotu: stelaż, dach, 3 pełne ściany oraz
pokrowce na stelaż i poszycie / torba transportowa

Namiot musi i spełniać wymogi bezpieczeństwa dla tego
typu konstrukcji, w których przebywać będą ludzie
2

Namiot

Typ- namiot ekspresowy, wymiary 3m x 4,5 m, 3 ściany.

szt.

1

3

Namiot

Parametry jak wyżej
Typ- namiot ekspresowy, wymiary 3m x 6 m, 3 ściany.

szt.

1

Parametry jak wyżej.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do:
Realizacji zamówienia w trybie jednorazowym do dnia 26 lutego 2018 r.
Dostarczania na własny koszt namiotu, będącym przedmiotem zamówienia do sekretariatu Zamawiającego do
dnia 26 lutego 2018.
 Wystawienia faktury VAT za zamówione artykuły z terminem płatności 21 dni.
Sposób składania ofert:

elektronicznie na adres biuro@bieg-piastow.pl , lub

osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie





Stowarzyszenia Bieg Piastów
Jakuszyce 8
58-580 Szklarska Poręba
czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego):
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8
58-580 Szklarska Poręba
z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy przenośnych namiotów wystawienniczopromocyjnych z nadrukiem”.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 12 lutego 2018 r. o godzinie 09:00.
OSOBA ODPOWIEDZALNA ZA KONTAKT
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Bartosz Lipiński,
numer 603 376 626, e-mail: blinfoins@gmail.com

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnych namiotów wystawienniczopromocyjnych z nadrukiem
Nazwa firmy/imię, nazwisko i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ……………………………………………….………….……
e-mail:…………………………..……………………………………………………..

Oferuję/my wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia wg łącznej wartości zamówienia
za zakup poniższych przedmiotów:
Lp
.

Nazwa

Parametry

Miara

Ilość

1

Namiot

szt.

4

2

Namiot

szt.

1

3

Namiot

szt.

1

Łączna wartość zamówienia wynosi …………………………… brutto, słownie ………………………………… ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam/y, że realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym
w zapytaniu ofertowym, tj.:

Realizacja zamówienia oraz dostawa zamówienia w terminie do 28 lutego 2018 r.

Wystawienie faktury VAT za zamówione artykuły z terminem płatności 21 dni.

Świadomy/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że dane zawarte w ofercie oraz załącznikach są zgodne z
prawdą.


Oświadczam/y, że prowadzę/prowadzimy działalność handlową w zakresie zgodnym
z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


………………………………………………………………
(data i podpis osoby/osób uprawnionych
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy)

