ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 31 października 2019 r.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie ekspresowego namiotu reklamowego wraz z
opracowaniem projektu graficznego nadruku, wykonaniem nadruku oraz transportem do siedziby
Zamawiającego.
2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Siechnice
Adres:
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
Telefon:
(71) 786 09 01,
Faks: (71) 786 09 07
E-mail:
biuro@umsiechnice.pl Internet: www.siechnice.gmina.pl
Regon:
931935129
NIP: 912-10-05-691
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
• Wymiary ekspresowego namiotu reklamowego: 3m szerokości, 3m długości, zadaszenie
i 4 ściany boczne (2 x ściana pełna, 1 x ściana połowiczna, 1 x ściana z drzwiami).
• Wysokość użytkowa wewnątrz namiotu - min. 200 cm.
• Stelaż aluminiowy, waga stelaża max. 30 kg.
• Poszycie namiotu wykonane z impregnowanej tkaniny poliestrowej o gramaturze min.
230g/m2, odpornej na wilgoć, ścieranie i rozdarcia, wodoszczelnej, waga poszycia max. 10 kg.
• Obciążniki zapewniające prawidłowe zabezpieczenie namiotu przed niekorzystnym
oddziaływaniem wiatru - minimum 15 kg na każdą z nóg namiotu, np. obciążnik żeliwny
dwuelementowy o wadze 16 kg (2 x po 8 kg) lub obciążnik żeliwny jednoelementowy o wadze
min. 15 kg.
• Montaż: Prosty i szybki montaż bez używania narzędzi przez 1-2 osoby.
• Torba transportowa i pokrowce: wygodna oraz poręczna torba na kółkach, wykonana ze
wzmocnionej tkaniny, ułatwiająca transport namiotu. Dodatkowo pokrowce, w których będzie
przechowywany stelaż, zadaszenie, ściany namiotu.
• Dodatkowe elementy: do namiotu zostaną dołączone np. linki, śledzie, szpilki - niezbędne do
przymocowania oraz eksploatacji namiotu na miękkim podłożu.
• Wysokiej jakości pełnokolorowy, trwały nadruk wykonany metodą sublimacji umieszczony na
wszystkich ścianach namiotu oraz krawędziach dachu. Projekt graficzny nadruku zostanie
wykonany na podstawie zdjęć i logotypów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny nadruku wraz z jego rozmieszczeniem na
namiocie w celu uzyskania akceptacji (tzw. „poprawki do skutku” tzn. do pełnej akceptacji
projektu graficznego nadruku przez Zamawiającego).
• Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na stelaż i poszycie namiotu, liczoną od daty podpisania
protokołu odbioru.
• Ilość namiotów – 1 sztuka.

Strona 1 z 2

4. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty
złożenia zlecenia.
5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie e-mailowej do 12 listopada 2019 roku do godziny 10:00 na adres
mskwara@umsiechnice.pl
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferent powinien przedstawić CENĘ BRUTTO obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia wraz z kosztami opracowania projektu graficznego nadruku, wykonaniem nadruku i
transportem do siedziby Zamawiającego.
7. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
100% cena.
8. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA
Inspektor ds. konsultacji i partycypacji UM w Siechnicach - Maciej Skwara
Tel.: 71 786 09 92, e-mail: mskwara@umsiechnice.pl
9. INNE
Płatność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w ciągu 21 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, na numer konta
wskazany na fakturze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- negocjacji z wykonawcą/wykonawcami;
- odwołania niniejszego postępowania, przesunięcia terminu związania ofertą, unieważnienia lub
niedokonania wyboru oferty cenowej bez podania przyczyny.
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