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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP SCENY ALUMINIOWEJ
Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie Nr 6/2014 dot.
udzielania zamówień publicznych w Domu Kultury w Pleszewie z dnia 01.09.2014 w sprawie
określenia ceny rynkowej zakupu sceny aluminiowej wraz z oprzyrządowaniem.
Zamawiający, Dom Kultury w Pleszewie - zaprasza do składania ofert.
1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu 27 podestów scenicznych tworzących scenę o
wym. 9m x 6m oraz pozostałego wyposażenia, dla potrzeb prowadzenia działalności
kulturalnej Domu Kultury w Pleszewie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zestaw podestów scenicznych;
* wymiary sceny 9m x 6m, łatwe w montażu, lekkie, solidnej konstrukcji
Podesty 27 modułów - o wymiarach 200cm x 100cm każdy.
* obliczenia statyczne na podest (udźwig minimum. 500 kg na m²)
* blaty podestów ciemne (czarne, brązowe) o grubości minimum 12 mm z powłoką
antypoślizgową, trudno zapalną i nieprzemakalną, atesty zgodne z polskim prawem.
* elementy łączące, obejmy pozwalające na konkretny montaż sceny o wym. 9m x 6m.
* komplet nóg regulowanych do sceny w zakresie (0,8m do 1,4 m) do podestów - 108 szt
* komplet nóg krótkich (0,2m – 0,3m) do podestów - 108 szt.
* schody z poręczami, z regulacją wysokości w zakresie wysokości sceny ( od 0,8m do 1,4m)
z wypełnieniem jak w podestach scenicznych ciemnym (czarnym, brązowym)
* gwarancja producenta
* szkolenie w kwestii montażu i demontażu sceny dla 4 osób

3.Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim,w formie pisemnej, uzupełnioną o ilustracje
graficzne poszczególnych modułów sceny wraz z ich opisem technicznym. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferty należy złożyć do dnia 29 stycznia 2016 do godz. 13.00 w sekretariacie Domu Kultury
w Pleszewie ul. Bogusza 1 lub drogą elektroniczną na adres dkpleszew@wp.pl
Na kopercie oferty należy umieścić napis: Oferta - „Zakup sceny aluminiowej” nie
otwierać do godz. 13.00 dnia 29 stycznia 2016r.
4. Rozliczenie za dostawę zakupionej sceny nastąpi na podstawie faktury końcowej
zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę – płatnej w terminie 14
dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
5. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
6. Termin dostawy zakupionej sceny – 30 dni od daty podpisania umowy.
7. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami – Zbigniew Niedziela i Norbert
Radomski tel. 62 7423-631.
Jednocześnie informujemy, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

