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Zaproszenie do składania ofert

na dostawę krzeseł orkiestrowych regulowanych dla Teatru Murycznego w Lublinie

Poslępowanie realizov,ane w ramach programu inliastntktura kultur1,- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzicfua
Narodowego pochodzqq,ch: f tłnduszu Promocji. Kulturyl *- ra.mach zadania:

l|zbogacenie oJbrty ktLlturalnej TeatnL Muzl,cznego w Lublinie poprzez zakup wyposażenia oraz sprzętu.

I. Zamawiający

TeatrMuzycznyw Lublinie, uł. M. Curie-Skłodowskiej5,20-0ż9 Lublin zwany dalejZamawiającym,

zaprasza Wykonawców do składarria ofefi na:

,,Dostawę krzeseł orkiestrowych regulowanych dla Teatru Murycznego w Lublinie"

Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie Zapy,tania ofertowego

rra podstawie Regulaminu Udzielania Zamówięń Publicznych o warlości nieprzekraczającej kwoty wskazanej

lv art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówieniajest dostawa 55 sń. krzeseł orkiestrowych regulowanych dla Teatru

Muzycznego w Lublinie .

2. Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia:

Wymiary siedziska: - szerokośó od 43 cm do 45 cm
- głębokośó od 40 cm do 45 cm

Wymiary oparcia: - szerokość od 40 cm do 42 cm
- wysokość od 26 cm do 28 cm

Tapicerka: " pokrycie siedziska wykonane z wysokogatunkowej tkaniny o dużej trwńości oraz
nrysokiej odporności na ścieranie, w kolorze grafitowym lub szarym
.pokrycie oparcia z jednej strony wykonane ziderĘcznej tkaniny jak siedzisko, z
lrugiej skony zaplecek wykonany w tworąrwa w kolorze Łzamym

Konstrukcja: - rama stalowa wykonana z rur stalowych o wysokiej vlytrzymńości, o średnicy od l8
mm do 20 mm i grubości ścianki od 1,50 do 2,00 mm
- wymiary konstrukcji krzesła o szerokości od 408 do 41ż mm, długości od 508 do
5l2 mrn. wysokości od 350 do 400 mm
- powleczona farbą proszkową,
- wysoka trwałość
- stopki na nogach krzesła gumowe w kolorze krzesła

Regulacja krzesła w
zakresie:

- zmiana kąta nachylenia deski oparcia (samoregulacja)
- zmiana kąta nachylenia wspornika oparcia
- zmiana wysokości oparcia
- regulacja kąta pochylenia siedziska
- regulacja wysokości siedziska

Całkowita waga : Od ],5 kg do 9,5 kgl za sń.

Informac.ie
dodatkowe:

- regulacja kąta nachylenia oparcia niezależmą bezszelęstna
- spełnienie wymogów akusĘcznych dla sal akusĘcznych
- możliwość składowania krzesełjedno na drugie
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3. Przedmiot zamówienia - obejmuje równiez wniesienie i ustawienie we wskazanym przęz Zamawiającego

miejscu w siedzibie Zamawiającego. Sprzedający gwarantuje, ze przedmiot zamówienia nie posiada ukry§ch

wad technicznych.

4. Określenie przedmiotu zamówięnia wg Wspólnego Słownika Zamowięnia (CPV):

J9ll3000-7 różne siedziska i krzesla

III. Termin wykonania zamówienia

l . Termin realizacjt przedmiotu zamówienia: I4 dni od dnia podpisania Umowy

IV. Warunki udziału'Wykonawców w postępowaniu.

l. O wykonanie przedmiofu zamówierria mogą się ubiegać Wykonawcy, ktorzy:

. Złożą oferlę zgodnie z zakłęsem zamówienia oraz tenninem jej złożęnia.

. Posiadają uprawnienia do wykonyrvania działalności w zakresie profesjonalnej realizacji przedmiotu

zamówienia.

' Dysponująwiedą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą osób zdolną do

profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wykazanie minimum ż zamówień o podobnyrn

clrarakterze tj. dostarczenie krzeseł orkiestrowych o łącznej wafiości co najmniej 80 000.00 złotych brutto, w

okresie ostatnich trzęch lat (ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)-referencje.

ż. Znajdują się w sy,tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu

zamówienia.

3. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w

momencie jego realizacji przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

4. Udzielą gwarancj i na dostarczony towar rrie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostarczenia i sporządzenia

protokołu zdaw czo - odb iorczego.

5. Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę spełnia wszystkich

powyższych wymagań.

V. P rzy gotow anie ofeńy.

l. Ofęrta w niniejszym postępowaniu nie stanowi ofety w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia29 Ęcznia
2004r. Prawo zanrówień publicznych.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę naleĘ złoĘć na druku zgodnym z treściązałączonych formularzy. Poprzezńożenię oferty zgodnej

ze wzorelTl stanowiący załącznik nr l - formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego oraz

wymaganym i dokumentami.

4. Oferta musi być sporządzona z zachowa*iem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
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nieważności.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upowaznioną do reprezentowania firrny i zaciągania

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6. Oferta złożona po terminie wyznaczonynr do składania ofert nie będzie badana.

1 . Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożęnięm ofer§ ponosi Wykonawca.

8. Cenę oferry w postaci łącznej ceny zarealizację przedmiotu zamówienia naleĄ wskazać na odpowiednim

formularzu oferty ( załącznik nr l).

9. Cena ofeĄ, zawierające wszelkie koszĘ niezbędne do wykonania zamówienia, ma być wyrazona w PLN

jako cena brutto ofe,ry.

10. Cenę ofeĘ naleĄ wylicąvć wg kalkulacji własnej.

l1. Ofertę cenową naleĘ przesłaó na adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.ż0-0ż9 Lublin

w kopercie oznaczonej,, Oferta cenowa na dostawę krzeseł orkiestrowych regulowanych dla Teatru

Muzycznego w Lublinie". w terminie do 30.11.2017r.. godz. l3uu

VI. Wybór oferty:

l. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada ż0l7r. godz. 13]0 w siedzibie Teatru Muzycznego w Lublinie -

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.20-0ż9 Lublin w sali nr +1,03]C (I piętro)

2. Odpowiedź o wyborze najkorzystniejszej ofeńy cenowej zostanie przesłana drogą mailową do

Wykonarł,ców.

V[I. Warunki umowy

1 . Istotne postanow-ienie i warunki doĘczące realtzacjl zanrówienia zawięra projekt Umowy - zał. Nr 2

Dyrektor Naczelny
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