Kraków, dn. 14-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polski Karp Sp. z o.o.- Organizacja Producentów
Ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
Tel. 12 623 72 80
biuro@polskikarp.eu
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
ZAKUP STOISKA MODUŁOWEGO WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry:
-stoisko modułowe o powierzchni 12 m2 z zapleczem socjalnym maksymalnie do 2 m2, w
układzie narożnym
- stół składany okrągły oraz 4 krzesła z oparciem składane . Wymiary stołu:
Średnica: od 75 cm do 100 cm
Wysokość: 75 cm do 100 cc

-lada modułowa szerokość od 110- 135 głębokość 55 cm wysokość do 110 cm oraz krzesło
barowe
- oświetlenie montowane bez użycia śrub (6 sztuk)
- panele graficzne wykonane na trwałym materiale PCV (lub równoważnym) z nadrukiem
solwentowym oraz laminatem
-drewniane wózki transportowe z wytrzymałymi kółkami do przewozu modułów
-torby transportowe na panele graficzne oraz łączniki
-wszystkie akcesoria konstrukcyjne powinny być zapakowane w pokrowce materiałowe
zabezpieczające przed porysowaniem (profile, podpory, blaty do lady itp.)
-łączniki powinny pozwalać na montaż zarówno beznarzędziowy jak i przy użyciu
elektronarzędzi(wszystkie narzędzia powinny znajdować się w zestawie)
-obecność osoby ze strony sprzedającego podczas pierwszego montażu
-moduły powinny być wyposażone w otwory techniczne (do przeprowadzania okablowania
wewnątrz ram) oraz nitonakrętarki do których za pomocą tych samych łączników można w
łatwy sposób mocować akcesoria
-umieszczenie loga firmy Polski Karp
- wykładzina na 12m2 powierzchni

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
1.
2.

Cena netto

Waga
100%

3.
…
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium – najkorzystniejsza
cena netto.
Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 29-11-2018r
Termin realizacji:
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.
Termin realizacji zamówienia : 17-12-2018 r.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu parametry mogą wskazywać na producentów
produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych
produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości
produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do
stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu . Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.
Ofertę należy złożyć :

Adres mailowy : biuro@polskikarp.eu
lub
listem poleconym na adres :
Polski Karp Spółka z o.o. – Organizacja
Producentów
ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
lub
faxem :
Tel./fax : 12 623 72 80
lub osobiście
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:




dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
wartość oferty netto/brutto.

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

