
Stowarzyszenie Edukacyjne                  Braniewo dn. 20.09.2012 r. 

„DRABINA” 

ul. PCK 4 

14-500 Braniewo 

e -mail: drabinasp3@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe numer 1/2012 

 dotyczące zakupu sceny teatralnej w celu wyposażenia koła artystyczno- teatralnego w 

ramach zamówienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)  

1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo 

NIP 582 162 48 56 

REGON 2813 60 982  

KRS 0000 40 54 435 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, 

w ramach programu „PO RYBY 2005-2013” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach działania: Wyposażenie koła artystyczno- teatralnego. 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- podest sceniczny Alu Rapid Junior z blatem ze sklejki antypoślizgowej, 

wodoodpornej, ciemnobrązowej o wymiarach 100cmx200cm- 12 sztuk, 

- nogi 40x40mmo stałej wysokości 4 sztuki w komplecie- 12 kompletów, 

- klamry łączące podwójne 40x40mm- 10 sztuk, 

- schodki wejściowe, modułowe, dwustopniowe- 1 sztuka, 

- lambrekin marszczony, w odcinkach 6mb, 4mb, 3mb (do przykrycia frontu i 

boków), tkanina welurowa, 

- barierka standard 200x100- 6 sztuk, 

- barierka standard 100x100- 1 sztuka. 

c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.10.2012 r. 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmy, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- podpisana czytelnie przez osobę sporządzającą, 

- zawierać cenę netto i brutto. 

5. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

drabinasp3@wp.pl do dnia 04.10.2012 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu                     

z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty. 

b) Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 05. 10. 2012, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Stowarzyszenia 

Edukacyjnego „DRABINA” oraz na stronie internetowej pod adresem 

www.sp3braniewo.pl 

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

d) Oferent może przed upływem terminu   składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów 

wyjaśnienia treści złożonych ofert. 

f) Zapytani ofertowe zamieszczono na stronie www.sp3braniewo.pl  

6. Ocena ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Zgodność z zestawieniem rzeczowym w punkcie 2b, 

b) Najkorzystniejsza cena. 

c) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.sp3braniewo.pl 

7. Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Kryger pod numerem telefonu  

55-644-28-58 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub mailowo: 

berkry@wp.pl oraz drabinasp3@wp.pl 
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