Trzebiechów, 02 września 2019 r.
GG.271.7.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie
regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1886
ze zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro.
Gmina Trzebiechów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.:
„Zakup namiotów plenerowych oraz kompletów biesiadnych na potrzeby Trzebiechowskiego
Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera”.
Część I
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Namiot plenerowy, rozkładany o wymiarach 8x4 m:
Szczegółowy opis zamówienia: długość min. 800 cm, szerokość min. 400 cm, wysokość
min. 310 cm, waga: do 310 kg.
Pokrycie namiotu: dach PVC (polichlorek winylu) min. 550g/m2, podwójna wentylacja z
obu stron, mocne zamki YKK przy wjazdach, rzepy uszczelniające, wymienne maskownice
z rzepami uszczelniającymi, ściany boczne (polichlorek winylu) min. 500g/m2, okna
witrażowe ok. 140 x 130 cm, dodatkowy fartuch retencyjny.
Cechy namiotu: zakres temperatur od -40℃ do +60℃, mocowanie plandeki na mocne
gumki + rzepy, system uszczelniający namiot, powłoka odprowadzająca wodę. odporność
na UV, wodoodporność 100%.
Konstrukcja namiotu: rury konstrukcyjne min. fi 50 mm, dach min. 38 mm., łączniki
konstrukcji min. fi 54/42 mm, wzmocniona konstrukcja dachowa, mocne śruby
przechodzące na wylot, wzmocnienia wjazdów, wzmocniona konstrukcja podłogowa,
powiększone stopy min. fi 11 cm, zastrzały boczne i dachowe. Materiał 100% stal
ocynkowana, zabezpieczenie korozyjne ocynkiem ogniowym,
grubość rur
konstrukcyjnych min. 1.6 mm, dach min. 1,2mm, grubość łączników min. 1.7/1,4 mm,
dodatkowa konstrukcja dachowa oraz podłogowa, śruby montażowe przechodzące na
wylot.
Kolor: biały, zielony, szary, dopuszcza się maskownice w wymienionych kolorach.
Ilość: 2 szt.
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Gwarancja: 24 miesiące.
Dostawa: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
WAŻNE: Do oferty proszę dołączyć wizualizację namiotu wraz ze szczegółową specyfikacją
techniczną określającą parametry opisane w zamówieniu.
Część II
Namiot plenerowy, rozkładany o wymiarach 3x3 m:
•

•

Szczegółowy opis zamówienia: stelaż: min. 2,90 x 2,90 m, dach: min. 2,90 x 2,90 m,
wysokość regulowana w zakresie min. 175 – 204 cm, profil stalowy min. 38 mm,
krzyżulec/górna belka dachu : 3x1,5 cm, waga namiotu: max. 40 kg.
Charakterystyka: stalowy stelaż, wodoodporny dach, ściany – 3 szt. (ściany boczne
z min. jednym okienkiem), pokrowiec na stelaż, konstrukcja dachowa - nożycowa, Gwoździe
gruntowe do mocowania konstrukcji do podłoża, Lina napinająca do zamocowania,
Pokrowiec

Kolor: zielony/niebieski.
Ilość: 6 szt.
Gwarancja: 24 miesiące.
Dostawa: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
WAŻNE: Do oferty proszę dołączyć wizualizację namiotu wraz ze szczegółową specyfikacją
techniczną określającą parametry opisane w zamówieniu.
Część III
Komplet biesiadny (stół + 2 ławki)
Szczegółowy opis zamówienia: stół wymiary: długość min. 180 cm, szerokość blatu
min. 50 cm, wysokość stołu min. 80 cm; ławka wymiary: długość min. 180 cm, szerokość
siedziska min. 25 cm, wysokość ławki min. 50 cm.
Charakterystyka: blat i siedziska wykonane z drewna sosnowego, stelaż metalowy
malowany proszkowo, nogi ławki i stołu składane z mechanizmem zabezpieczającym,
grubość drewna min. 2,5 cm.
Ilość: 40 kpl
Gwarancja: 24 miesiące.
Dostawa: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
WAŻNE: Do oferty proszę dołączyć wizualizację namiotu wraz ze szczegółową specyfikacją
techniczną określającą parametry opisane w zamówieniu.
I. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do dnia 31 października 2019 r.
Dopuszcza się złożenie oferty na jedną dwie lub trzy części.
II. Warunki złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania – należy
złożyć
Zamawiającemu
w
następujący
sposób:
e-mailem
na
adres:
d.seredynski@trzebiechow.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Trzebiechów,
ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów z napisaną na kopercie nazwą zadania - „Zakup
namiotów plenerowych oraz kompletów biesiadnych na potrzeby Trzebiechowskiego Ośrodka
Kultury im. Tadeusza Wojtera” do dnia 6 września 2019 r. do godz. 13:00

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które
spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców, za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail wskazany przez Wykonawcę
w ofercie)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
⎯ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia;
⎯ gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
⎯ gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
Szczegółowych informacji udziela Pan Daniel Seredyński tel. (68) 351 41 31.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1886
ze zm..)
V. Inne istotne warunki zamówienia:
Szczegóły realizacji zamówienia dotyczącego zadania pn. „Zakup namiotów
plenerowych oraz kompletów biesiadnych na potrzeby Trzebiechowskiego Ośrodka
Kultury im. Tadeusza Wojtera” określone zostały w projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Sposób przygotowania oferty:
Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Formularz oferty cenowej wraz z wizualizacją i specyfikacją techniczną.
2. Klauzula RODO

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.

