Działdowo, dnia 31 maja 2019 r.
Znak sprawy: RZE.271.1.3.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
zaprasza do złożenia ofert na: zakup i dostawę wyposażenia (mebli) do świetlicy środowiskowej w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 w ramach projektu pn.
„Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Opis przedmiotu
Biblioteczka – przeznaczona do przechowywania książek i gier; płyta
laminowana, 4 półki;
Stolik – blat: płyta meblowa laminowana; wymiary blatu: min. 80 na
80 cm, maks. 120 na 80 cm; wysokość: nr 5.
Biurko – z 1 szafką i 1 szufladą; płyta meblowa laminowana; min.
wymiary 100 x 50 x 75 cm.
Krzesło – siedzisko i oparcie ze sklejki, rama krzesła chromowana lub
lakierowana; rozmiar nr 5
Szafa na dokumenty – wysokość: max. 220 cm, szerokość max.: 130
cm, drzwi dwuskrzydłowe lub przesuwne z zamkiem, liczba przestrzeni na dokumenty: min. 4.
Tablica ekspozycyjna korkowa – 100 x 200 cm w drewnianej ramie;
Pufa – kształt: kostka; wysokość 40 cm, tapicerowana; materiał obicia:
ekoskóra; kolorowe.
Szafka na ubrania - 5 segmentowa, zamykana; maks. wysokość: 150
cm.

Ilość
2 szt.
4 szt.
1 szt.
16 szt.
2 szt.

2 szt.
15 szt.
3 szt.

2. Termin realizacji zamówienia:
 do dnia 21 czerwca 2019 r.
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena – 100%
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie: przesłać wypełniony Formularz Oferty na adres e-mail:
caop@dzialdowo.pl.
6. Termin złożenia oferty: do dnia 6 czerwca 2019 r.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Katarzyna Janke – (023) 698 15 62;
Żanetta Kłyszewska-Fidorska – (023) 697 04 59.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
BURMISTRZ
/-/ Grzegorz Mrowiński

