Zaproszenie do składania ofert na
ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH
- hali namiotowej segmentowej o wymiarach 20 m x 10 m - typu Beta
w trybie zamówienia wyłączonego z Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7 B
1. Oferta powinna być napisana czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem, zawierać
datę sporządzenia, nazwę Wykonawcy, określenie przedmiotu zapytania oraz wszelkie dane wymagane od Wykonawcy,
określone w niniejszej specyfikacji – zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadań współorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach – to jest hali namiotowej o wymiarach 20 m x 10 m. Sprzęt powyższy
powinien mieć konstrukcję umożliwiającą wykorzystanie elementów do rozbudowy lub modyfikacji hali namiotowej typu
Beta - będącej już na wyposażeniu GOK. Możliwa jest wizyta oferenta w celu dokonania oglądu oraz dokładnych pomiarów
elementów posiadanej hali - w siedzibie Zamawiającego.
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Hala namiotowa typu Beta
- Szerokość hali 10m
- Długość hali 20m
- Konstrukcja segmentowa, długość segmentu 5 m
- Wysokość ściany bocznej 2,5m
- Wysokość w kalenicy 4,13 m
- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia dachu 18 stopni
- Poszycie ścian bocznych:
2
plandeka PCV gramatura minimum 670 g/m posiadająca atest niepalności – kolor biały
- Poszycie dachu:
2
plandeka PCV gramatura minimum 670 g/m posiadająca atest niepalności – kolor biały
- Możliwość całorocznego użytkowania hali: I strefa wiatrowa i I strefa śniegowa
- Konstrukcja nośna jest wykonana z aluminium, profil 100/150, połączona łącznikami stalowymi ocynkowanymi ogniowo
zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
- Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
- Transport do miejscowości Chudów, montaż oraz szkolenie zawarte będą w cenie zamówienia.
4. Płatność nastąpi po wykonaniu montażu oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 14 dni po
otrzymaniu faktury.
5. Wykonanie hali oraz jej montaż powinien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2018 r.
6. Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: k.malczyk@gok.gieraltowice.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego. Oferent może przed
upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.04.2018 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia procedury bez wybrania oferty.
8. Dodatkowych informacji pod numerem telefonu 32 301 15 11 udziela: Piotr Rychlewski oraz Katarzyna Malczyk.

