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BWA-A-12/1/14 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2014 

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce  zwraca się z prośbą o 
przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł składanych do ustawienia w stos  oraz 
wózków do przewożenia tych  krzeseł łącznie z transportem.  
 
1. Krzesło składane do ustawienia w  stos, o wymiarach po złożeniu do 28mm, siedzisko i 
oparcie wykonane z plastiku w kolorze czarnym,  z konstrukcją z metalu w kolorze chrom, 
gumowe wykończenie nóg chroniące podłogę, głębokość siedziska 390 mm, szerokość 
siedziska 390 mm, wysokość siedziska 445 mm -w łącznej ilości 100 sztuk. Udzielenie  co 
najmniej 12 miesięcznej gwarancji na krzesło  
2. Wózek do przewożenia i składowania wyżej wymienionych krzeseł, mieszczący około 50 
sztuk krzeseł, długość 1000 mm, szerokość 470 mm, nie wyższy niż 1700 mm na 4 kołach, w 
ilości 2 sztuk. Udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wózek. 

 

Warunki do spełnienia przez Wykonawców, dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. W ofercie należy podać nazwę producenta i nazwę oferowanego modelu, które 

umożliwiają Zamawiającemu sprawdzenie, czy zaoferowany model spełnia minimalne 
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

       W przypadku nie spełnienia wymagań technicznych przez zaoferowany model      
Zamawiający wybierze kolejną ofertę spełniającą wymagania techniczne. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi 
załącznik do niniejszego zapytania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt. 

 

Miejsce dostawy: 
 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Pożądany termin wykonania zamówienia- w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy. 

 

                                             
 

  



 

 
Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę 
 
Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

administracja@bwakielce.art.pl, faksem na nr: 41 344-27-51, poczty, kuriera lub 
dostarczona osobiście na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 25-011 Kielce, 
ul. Kapitulna 2 do dnia 18. 08 2014 r. do godz. 13.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu 
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
Na kopercie lub w tytule e-maila powinna znajdować się opis: Oferta na dostawę krzeseł 
i wózków do przewożenia krzeseł dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach” 
 

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcą: 
mgr Aneta Pędzik 
Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. –pt.) od godz. 8.00 do godz. 16.00 
Tel. 41 344-63-19 wew. 23 
E-mail: administracja@bwakielce.art.pl 
 
Ocena oferty: 

 najniższa cena 100% 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę krzeseł i wózków do 
przewożenia krzeseł Oferentowi, którego cena będzie najniższa. 
 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową 

wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

 
Załączniki: 
Wzór formularza ofertowego 
Projekt umowy 

 
          Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej BWA : www.bwakielce.art.pl 
w  zakładce OGŁOSZENIA. 
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