ZAPYTANIE OFERTOWE

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i
wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy, sali
plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury (w tym: stoły, krzesła, biurka, regały, sztalugi)
na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury
polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia
wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postepowania jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Giżyckie Centrum Kultury
Ul. Konarskiego 8
11-500 Giżycko
NIP: 845-10-33-603
Konto: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko
Nr konta bankowego:
Tel. 87 – 428-16-37, e-mail: info@gck.gizycko.pl
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa dostarczenia 7 zestawów mebli ( w skład których wchodzą: krzesła, stoły, regały , biurka) oraz
10 szt. sztalug na potrzeby działalności GCK.
Dostawa do siedziby Zamawiającego.
II.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Meble zgodnie ze specyfikacją – załącznik nr 2

III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do 29 grudnia 2017 r.

IV.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej
działalności, posiadają niezbędną wiedzę, posiadają potencjał do wykonania zamówienia oraz
prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

V.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia, które będzie spełniało wszystkie
wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym – 100 %
Płatność po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
VI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 15 dni

VII.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA PRAWO:






odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie
postępowania,

VIII.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
– załącznik nr 1, zaparafowany wzór umowy, a także dołączyć wizualizację mebli, które są
przedmiotem niniejszego zamówienia.
Podana cena za zamówienie musi obejmować wszystkie koszty realizacji.
X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera do siedziby Zamawiającego
Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub przesłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: mariola.jorzak@gck.gizycko.pl do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert godz. 13.15.

Oferty złożone po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przewiduje się również unieważnienie postępowania w przypadku przedstawienia przez oferentów
warunków przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
XI.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Dodatkowych informacji udziela Pani Mariola Jórzak, tel. 502 058 455
adres e-mail: mariola.jorzak@gck.gizycko.pl
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i
nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.

