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INO.272.92.18 

 
ZAPROSZENIE 

 
Działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2017r, poz.1579 ze zmianami), niniejszym zapraszam do złożenia oferty cenowej na: „Zakup 
elementów wyposażenia sali świetlicy w Remizie OSP w Woli Murowanej, gm. Sitkówka-
Nowiny, woj. świętokrzyskie” 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę : Krzesło bankietowo konferencyjne  - 150 sztuk. 
2. Parametry techniczne: 

Kolor tapicerki: beżowo-szary 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm  
Cechy ramy : 

 Wymiar 25x25x1.2cm 

 Kolor miedziany 

 dodatkowo spawana pod siedziskiem 

 malowana proszkowo 

 wykonana ze stali 

 rama prosta 
Wymiary krzesła: 

 Wysokość oparcia 92 cm 

 Wysokość siedziska 47 cm 

 Siedzisko 40x40 cm 

 Możliwość sztaplowania do 18 szt. 

 Waga: około 5,9 kg 

 Trwałość siedziska i oparcia : 100 000 cykli 

 Wytrzymałość krzesła do 160 kg. 
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3. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu 
jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto.  

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena =100%.                 
Do porównania cen złożonych ofert, Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną całkowitą  cenę 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej   

ewidencji działalności gospodarczej. 
6. Osobami uprawnionymi do udzielenia informacji jest Pani Dorota Pyk-Tamborska Tel. 41/347-50-

83 
7. Zapraszam do złożenia oferty cenowej w terminie do dnia 22.10.2018r do godz. 10.00                           

w sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, pok. Nr.27, I piętro,  lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi.gkb@nowiny.com.pl  
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