Ostrzeszów, 24.09.2018 r. r.

ZAMAWIAJĄCY:
Ostrzeszowskie Centrum Kultury w Ostrzeszowie
Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów
tel./fax 62 730 25 76 e-mail: ockostrzeszow@gmail.com
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Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na

Dostawę foteli do Klubu Filmowego – Kino Polskie w Ostrzeszowie

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk foteli do klubu filmowego. Wymagane
wymiary fotela powinny mieścić się w przedziale: szerokość 72-76 cm, głębokość 75-80
cm, wysokość 95-100 cm. Fotele powinny posiadać funkcję relax, umożliwiać wygodne
siedzenie, wykonane na sprężynach. Fotele powinny posiadać obicie z tkaniny odpornej
na ścieranie oraz zabrudzenia. Kolorystyka materiału zostanie wybrana przez
Zamawiającego spośród przedstawionej palety kolorów. Wstępnie ustala się, że materiał
będzie wybrany spośród kolorów bordo, czarny, szary, grafitowy. Fotel powinien być
wykonany z materiałów trudnopalnych. Na każdym z podłokietników wymagane jest
zamontowanie jednego wpuszczanego uchwytu do napoi ze stali nierdzewnej. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dokumenty
potwierdzające właściwości materiałów użytych do wykonania foteli (tkanina, pianka) certyfikaty.

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz dodatkowe informacje
Zamawiającego:
- Złożenie wypełnionej oferty na druku przygotowanym przez Zamawiającego.
- Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 16 listopada 2018 r.
- Fotele powinny zostać dostarczone i ustawione w sali Klubu Filmowego (parter) ul.
Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po
wyborze oferty. Kolorystyka tkanin zostanie wybrana przez Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
- Gwarancja 24 miesiące na dostarczone fotele.
- Termin płatności 14 dni od dnia wykonania umowy i dostarczenia Zamawiającemu
faktury Vat.

Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
- złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, ) na Formularzu Oferty w
siedzibie Zamawiającego, Sekretariat OCK, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów do
dnia 2 października 2018 r. do godz 14.00
- złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Dostawa foteli do Klubu Filmowego – Kino Polskie w Ostrzeszowie”

Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Artur Derewiecki, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 730 25 76, e-mail:
ockostrzeszow@gmail.com

