
Zał. nr 1 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości
szacunkowej nieprzekraczające
równowartość kwoty 30000 euro

(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: RZ,t,200,1,2Ot6
Poznań, 2016.04.27

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach recepcji

wg załączonej specyfikacji Oddziału Zaplecze Sportowe w Poznaniu ul .Krańcowa 98

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli

dotyczy):

Nie dotyczy

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Cena, czas wykonania, doświadczenie

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta powinna być poprzedzona przedmiarem, wizją lokalna, z wyszczególnieniem poszczególnych

elementów zabudowy, kosztem montażu. Uwzględniać przygotowany projekt, który zostanie udostępniony.

6. Miejsce itermin składania oferty cenowej:

Hotel Camping Malta ul, Krańcowa 98.Poznań

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na

29.04.201,6 do godz. 15.00

adres e-mail: m.baier@malta.poznan.p| do dnia

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7, Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Bajer 061 8766 155

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie maią zastosowania ustawy Prawo

zamówień publicznych.

9+u"lG
data i podpis Kierownika Oddziału/D iału/Pracownika

lnym stanowisku

Zał. nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości
szacu nkowej nieprzekraczające
równowartość kwoty 30000 euro

(komórka organizacyjna)
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Ochrona

Biurko szt 1

Biuro :

Biurko z ekranem i kontenerem systemowym - szt2

Szafa z regałamiszt 1

Szafa z regałami niska szt ]_

Szafa z regałami ( ubraniowo - gospodarcza) szt 1

Pokój przy recepcji:

zabudowa kuchenna szt 1

szafa ubraniowa dla 5 osób szt 1

Regał niskiszt 1"

Materiały pĘta laminowana

Zawiasy iszuflady Firmy Blum,

Bez sprzętu AGD


