
ZAPYTANIE OFERTOWE 

25.05.2021 

A. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dzieje  

ul. Kutrzeby 10 62-095 Murowana 

Goślina 

strona www: 

https://parkdzieje.pl/stowarzyszenie/ 

e-mail: kontakt@parkdzieje.pl 

B. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż wyrobów: 

I. Kontenery – 15 sztuk 

II. Szafki ubraniowe –(50 sztuk) wraz z ławkami (30 sztuk) 

III. Wyposażenie rekwizytorni: 

1) Reflektor punktowy LED na statywie – 3 szt.  

2) Lampa biurkowa led  - 2 szt. 

3) Stół z szafkami na narzędzia – 1 szt. 

4) Stół warsztatowy długi  - 2 szt. 

5) Ławka wolnostojąca 150 cm – 4 szt. 

6) Stół roboczy maszynowy – 1 szt. 

7) Kobyłka z regulacją wysokości – 2 szt. 

8) Regał półkowy metalowy – 6 szt. 

9) Metalowa szafa pracownicza podwójna – 3 szt. 

10) Tablica magnetyczna suchościeralna flipchart  - 1 szt. 

 

IV. Zadaszenie – 2 szt. 

V. Stół piknikowy wraz z ławkami - 8 szt. 

 

Miejscem dostawy i montażu wszystkich elementów jest Park Dzieje zlokalizowany przy ul. 

Brackiej 9 w Murowanej Goślinie 

C. Termin realizacji 

Do 20 czerwca 2021 roku. 

D. Informacje o procedurze zapytania ofertowego: 

 

I. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia . 

II. Z uwagi na konieczność dostawy wyrobów w miejsce organizacji widowisk 

plenerowych i wynikające z tego specyficzne  ukształtowanie terenu Zamawiający 

zalecę by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji terenowej na miejscu 

dostawy i montażu. Przy czym Zamawiający wyznacza termin wizji na 28 maja na 

https://parkdzieje.pl/stowarzyszenie/
mailto:przetarg@wmn.poznan.pl
mailto:kontakt@parkdzieje.pl


godzinne 12:00 (miejsce zbiórki uczestników przy bramie wejściowej do Parku 

Dzieje).  

III. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z formularzem cenowym należy 

złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Dzieje, ul. Kutrzeby 10, 62-095 Murowana Goślina w 

terminie do dnia 1 czerwca 2021 do godz. 13:30 w zaklejonej kopercie z napisem: 

„OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYROBÓW, W TYM KONTENERÓW, DO PARKU DZIEJE 

Nie otwierać przed 01.06.2021 r. godz. 14:30” 

Przy czym Zamawiający informuje, że w celu osobistego składania oferty biuro Zamawiającego 

będzie czynne w godzinach 11:30 do 13.30 według następującego harmonogramu: 

• 27.05.2021 

• 28.05.2021 

• 31.05. 2021 

• 1.06.2021 

IV. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

V. Zamówienie każdorazowo powinno być dostarczone na koszt Wykonawcy W miejsce 

wskazane w części B Zapytania ofertowego.  

VI. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje możliwość  

przeprowadzenia negocjacji cenowych. 

VII. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w 

zakresie przedmiotu zamówienia: Maciej Paszkiewicz, e-mail: kontakt@parkdzieje.pl 

E. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

I. 100% - cena 

F. Zakończenie Zapytania ofertowego  

 

I. Wyniki zapytania ofertowego zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu. 

II. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem 

umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

Załącznik 1. Obszar, którego dotyczy zapytanie ofertowe  

Załącznik 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem cenowym  

Załącznik 3 – wzór umowy 
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