OPIS ZAMÓWIENIA
INFORMACJE OGÓLNE:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700
Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację
zadania pn.: Zakup i dostawa namiotów handlowych dla 4 miejscowości w Gminie Bolesławiec, które nie jest
objęte przepisami ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.:Dz.U. z 2019 r. poz.
1843), a jedynie przepisami Zarządzenia Nr 3/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Bolesławcu z/s w Kruszynie z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonywania wydatków środków
publicznych z budżetu Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978
Powiat: bolesławiecki
Województwo: dolnośląskie
Tel. 75/7321477 wew. 26
II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa namiotów handlowych
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NOWE JAROSZOWICE- 1szt
Namiot handlowy, ekspresowy 300 x 600 cm. Wykonanie stelaża pozwala na ekspresowe rozłożenie namiotu
w przeciągu kilkunastu minut. Stelaż wykonany z polskiej ocynkowanej stali. Profile zmontowane za pomocą
wytrzymałych metalowych łączników wyposażonych w system łatwego składania stelaża. Całość skręcona
na śruby samo kontrolujące. Dach wykonany z poliestru o gramaturze 400 g, ściany poliestrowe wyposażone w
zamek błyskawiczny lub rzep pozwalający na spięcie ich ze sobą. Całe poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy
są wulkanizowane co gwarantuje 100% wodoodporność namiotu.
KONSTRUKCJA: Stelaż wykonany z ocynkowanej stali
POKRYCIE: Tkanina poliestrowa 400g/m2 - gumowana- brezent (100% wodoodporna)
KOLOR: Zielony
WYMIARY: (szer. x gł.x wys.) 600cm x 300 cm x 245 cm
Dodatkowe informacje: 5 lat gwarancji na łączniki
W komplecie: stelaż namiotu + poprzeczna rurka i 2 wsporniki do markizy, dach, markiza doczepiana na rzep,
linki odciągowe, szpilki, pokrowce na markizę plandekę i stelaż.
BRZEŹNIK – 1 szt
Namiot handlowy, ekspresowy 300 x 600 cm wyposażony w dodatkową markizę (daszek) chroniącą przed
ewentualnymi opadami deszczu. Wykonanie stelaża pozwala na ekspresowe rozłożenie namiotu w przeciągu
kilkunastu minut. Stelaż wykonany z polskiej ocynkowanej stali. Profile zmontowane za pomocą wytrzymałych
metalowych łączników wyposażonych w system łatwego składania stelaża. Całość skręcona na śruby samo
kontrolujące. Dach wykonany z poliestru o gramaturze 400 g, ściany poliestrowe wyposażone w zamek

błyskawiczny lub rzep pozwalający na spięcie ich ze sobą. Całe poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy
są wulkanizowane co gwarantuje 100% wodoodporność namiotu.
KONSTRUKCJA: Stelaż wykonany z ocynkowanej stali
POKRYCIE: Tkanina poliestrowa 400g/m2 - gumowana- brezent (100% wodoodporna)
KOLOR: Niebieski
WYMIARY: (szer. x gł.x wys.) 600cm x 300 cm x 245 cm
NAPIS: BRZEŹNIK – na ściance 6 m
Dodatkowe informacje: 5 lat gwarancji na łączniki
W komplecie: stelaż namiotu + poprzeczna rurka i 2 wsporniki do markizy, dach, markiza doczepiana na rzep,
3 ściany, linki odciągowe, szpilki, pokrowce na markizę plandekę i stelaż.
GOLNICE – 2szt
Namiot handlowy, ekspresowy 300 x 600 cm wyposażony w dodatkową markizę (daszek) chroniącą przed
ewentualnymi opadami deszczu. Wykonanie stelaża pozwala na ekspresowe rozłożenie namiotu w przeciągu
kilkunastu minut. Stelaż wykonany z polskiej ocynkowanej stali. Profile zmontowane za pomocą wytrzymałych
metalowych łączników wyposażonych w system łatwego składania stelaża. Całość skręcona na śruby samo
kontrolujące. Dach wykonany z poliestru o gramaturze 400 g, ściany poliestrowe wyposażone w zamek
błyskawiczny lub rzep pozwalający na spięcie ich ze sobą. Całe poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy
są wulkanizowane co gwarantuje 100% wodoodporność namiotu.
KONSTRUKCJA: Stelaż wykonany z ocynkowanej stali
POKRYCIE: Tkanina poliestrowa 400g/m2 - gumowana- brezent (100% wodoodporna)
KOLOR: Niebiesko – białe pasy
WYMIARY: (szer. x gł.x wys.) 600cm x 300 cm x 245 cm
NAPIS: GOLNICE – na ściance 6 m
Dodatkowe informacje: 5 lat gwarancji na łączniki
W komplecie: stelaż namiotu + poprzeczna rurka i 2 wsporniki do markizy, dach, markiza doczepiana na rzep,
3 ściany, linki odciągowe, szpilki, pokrowce na markizę plandekę i stelaż, obciążniki
MIERZWIN- 2szt
Namiot handlowy, ekspresowy 300 x 600 cm wyposażony w dodatkową markizę (daszek) chroniącą przed
ewentualnymi opadami deszczu. Wykonanie stelaża pozwala na ekspresowe rozłożenie namiotu w przeciągu
kilkunastu minut. Stelaż wykonany z polskiej ocynkowanej stali. Profile zmontowane za pomocą wytrzymałych
metalowych łączników wyposażonych w system łatwego składania stelaża. Całość skręcona na śruby samo
kontrolujące. Dach wykonany z poliestru o gramaturze 400 g, ściany poliestrowe wyposażone w zamek
błyskawiczny lub rzep pozwalający na spięcie ich ze sobą. Całe poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy
są wulkanizowane co gwarantuje 100% wodoodporność namiotu.
KONSTRUKCJA: Stelaż wykonany z ocynkowanej stali
POKRYCIE: Tkanina poliestrowa 400g/m2 - gumowana- brezent (100% wodoodporna)
KOLOR: Zielone
WYMIARY: (szer. x gł.x wys.) 600cm x 300 cm x 245 cm
NAPIS: MIERZWIN szt 1– na ściance 6 m
KGW MIERZWIN szt 1 – na ściance 6 m
Dodatkowe informacje: 5 lat gwarancji na łączniki
W komplecie: stelaż namiotu + poprzeczna rurka i 2 wsporniki do markizy, dach, markiza doczepiana na rzep,
3 ściany, linki odciągowe, szpilki, pokrowce na markizę plandekę i stelaż
III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 20.03.2020r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową;
2) posiadać datę sporządzenia;
3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika
V. Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto w złotych – 100%
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
do dnia 20 lutego 2020r do godz. 13:00.
Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono
następująco:
„Zakup, dostawa namiotów handlowych”
2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków
realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej
przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu
przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail.
2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie (www.bip.gminaboleslawiec.pl – Zamówienia
Publiczne Postępowania poniżej 30 tys. Euro) z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy
oferentów, ceny ofertowe).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.
VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
IX. Załączniki:
Załącznik nr 1: Zaproszenie
Załącznik nr 2: Opis zadania
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy;

