
Załącznik nr 5  
do ”Zasad postępowania  
przy realizacji zamówień publicznych 
w Centrum Kultury i Sportu w 
Chęcinach 

 
 

                                                                            Nazwa oferenta: 
                                                                               …………………………………………. 
                                                                               …………………………………………. 
                                                                               …………………………………………. 
                                                                               …………………………………………. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. Zamawiający:  
    Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  
    26-060 Chęciny, ul. Armii Krajowej 18A  

             NIP 959-15-58-476       
             Tel. 41-31-51-097  
             e-mail: sekretariat@ckis.checiny.pl 

zaprasza do złożenia ofert na: 

 
1.  Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest 200 krzeseł składanych o wadze do  4  kg i grubości do 3 
cm  po złożeniu krzesła. Stelaż krzesła wykonany ze stalowych  rurek malowanych proszkowo, 
profilowane siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu. Nóżki zabezpieczone są od spodu 
podkładkami. 
b) Możliwość sztaplowania (układania jedno na drugim) 
c) Krzesło musi posiadać Atest obciążenia do 160 kg  
d) Krzesła są fabrycznie nowe 
 

2.  Termin realizacji zamówienia do dnia 30 maja 2015 r.  
 

3. Gwarancja i serwis: 
     a) Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać pisemną gwarancję na okres nie krótszy niż 24   
          miesiące świadczona w systemie od drzwi do drzwi. Okres gwarancji musi zostać podany 
          w Formularzu Ofertowym.  
4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
    - ofertę należy złożyć do dnia  19 maja 2015 r. do godz. 13.00 (Oferty po tym    
      terminie nie będą rozpatrzone). 
    - ofertę  można złożyć według wyboru: 
       a) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@ckis.checiny.pl) 
       b) pocztą/pocztą kurierską na adres : Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, 
            ul. Armii Krajowej 18A,  26-060 Chęciny 
       c) osobiście  w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, 
            ul. Armii Krajowej 18A,  26-060 Chęciny pok. 102 
       d) w przypadku składania oferty w sposób określony w pkt 5 lit. b) lub lit. c), 
            ofertę należy złożyć w kopercie (lub inny sposób uniemożliwiający    
            zdekompletowanie składanych dokumentów), którą należy opisać: 
 
 



 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
„Oferta na dostawę 200 krzeseł składanych” 
Dostarczyć do dnia 19 maja 2015 r. do godz. 13.00, do sekretariatu 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A,  26-060 Chęciny 

 
6. Miejscem dostawy  przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego:  
    Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, 26-060 Chęciny ul. Armii Krajowej 18A 
    Dostawa może być realizowana  w dni robocze  w godzinach od 8:00 do 15:00 

 
7. Warunki płatności: płatność przelewem w ciągu 14 dni po potwierdzeniu dostarczenia   
    dostawy 200 krzeseł składanych protokołem odbioru. 
 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zdzisław Cedro 
    e-mail: z.cedro@ckis.checiny.pl,  telefon 509 700 981 
 
9. Sposób przygotowania oferty: 
     ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Załącznik 5A. 
 
10. Kryterium oceny ofert – cena 
 
11. Informacja o wyborze oferty: 
      O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy  
      złożyli oferty za pomocą poczty elektronicznej e-mail.    
 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 5 – Zapytanie ofertowe 
Załącznik Nr 5A – Formularz ofertowy 
 
 
 
 
 
 


