
 
PWC.271.1.3.2015 

na zakup mebli do s ali multimedialnej w 
w ramach projektu pn.: 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bił goraj”
ramach 

I. Zamawiający: 
Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 

 
II. Osoby upoważnione do kontaktu:

Wojciech Dziduch – kierownik Referatu ds.
Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

III. Tryb zamówienia: 
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Zarz
dnia 12 maja 2014r. 

 
IV. Przedmiot zamówienia: 

Zakup mebli do sali multimedialnej w 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia 
 
1. Stoły Konferencyjne szt. 18
− Stoły konferencyjne o wymiarach 150 (dł) x75 (szer.) x77 (wys)
− Stoły konferencyjne o wymiarach 75 (dł) x75 (szer.) x77 (wys) 
− Stół konferencyjny o wymiarach 230 (dł
− Stoły powinny być wykonane z płyty laminowanej o gr 18mm,
− Blaty stołów z płyty laminowanej o gr. 3
− Konstrukcja stołów: nogi pełne z pełnym podparciem blatu
− Kolor stołów drewnopodobny (ostatecznie 

wykonawcą) 
 

2. Szafka na sprz ęt multimedialny szt. 1
− Szafka o wymiarach 90 (szer.) x 60 (gł.) x 170 (wys),
− Kolor szafki drewnopodobny (ostatecznie do uzgodnienia z wyłonionym 

wykonawcą) 
 
 

Biłgoraj, dnia 30

Wszyscy zainteresowani

ZAPYTANIE OFERTOWE 
ali multimedialnej w budynku Urz ędu Gminy Biłgoraj

w ramach projektu pn.: „Rozwój społecze ństwa informacyjnego poprzez 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bił goraj” ” realizowanego w 

ramach POIG na lata 2007 - 2013 ” 
 
 

ściuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj. 

nione do kontaktu: 
kierownik Referatu ds. realizacji projektu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Gminy Biłgoraj, tel. (84) 688 28 34,

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
z.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Biłgoraj Nr 57/2014 z 

 
ali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Biłgoraj

Opis przedmiotu zamówienia: 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do

Stoły Konferencyjne szt. 18 . 
Stoły konferencyjne o wymiarach 150 (dł) x75 (szer.) x77 (wys) –
Stoły konferencyjne o wymiarach 75 (dł) x75 (szer.) x77 (wys) – szt. 2
Stół konferencyjny o wymiarach 230 (dł) x75 (szer.) x77 (wys) – szt. 1

ć wykonane z płyty laminowanej o gr 18mm, 
z płyty laminowanej o gr. 36 mm okleinowane listwą PCV

Konstrukcja stołów: nogi pełne z pełnym podparciem blatu 
drewnopodobny (ostatecznie do uzgodnienia z wyłonionym 

ęt multimedialny szt. 1 : 
Szafka o wymiarach 90 (szer.) x 60 (gł.) x 170 (wys), 

drewnopodobny (ostatecznie do uzgodnienia z wyłonionym 

 

30.10.2015r. 

Wszyscy zainteresowani  
 
 

Gminy Biłgoraj  
stwa informacyjnego poprzez 

” realizowanego w 

realizacji projektu z Europejskiego 
dzie Gminy Biłgoraj, tel. (84) 688 28 34, 

Prawo zamówień publicznych (j.t. 
dzenia Wójta Gminy Biłgoraj Nr 57/2014 z 

Gminy Biłgoraj. 

zany jest do dostarczenia: 

– szt. 15 
szt. 2 
szt. 1 

ą PCV 

do uzgodnienia z wyłonionym 

drewnopodobny (ostatecznie do uzgodnienia z wyłonionym 



3. Krzesła szt. 60 
− konstrukcja metalowa,
− tapicerowane, 
− kolor do uzgodnienia z wyłonionym wykonawc

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.11.2015r. 

 
VII. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 
przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia dor
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstaw
będzie protokół odbioru wykonanej usługi.

VIII. Kryterium oceny ofert: 
100% cena 
 

IX. W przypadku zainteresowania Pa
o złożenie swojej oferty, 
oferty stanowiącym załą
ofertowy należy złożyć
– 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „
multimedialnej w budynku 
wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

 

 

konstrukcja metalowa, 

kolor do uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą 

Termin wykonania zamówienia: 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone na podstawie wystawionej 
ę faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia dor
cemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury 

dzie protokół odbioru wykonanej usługi. 
 

 

rzypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia prosz
enie swojej oferty, do dnia 6 listopada 2015r.,  do godz. 15.00

ącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz 
żyć / przesła ć do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Ko

400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zakup mebli do Sali 
budynku Urzędu Gminy Biłgoraj ”.  Liczy się
ędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

 
 

Wójt 
(-) mgr Wiesław Ró ż

 

 

na podstawie wystawionej 
 faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
ą do wystawienia faktury 

stwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę 
do godz. 15.00  na formularzu 

cznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz 
du Gminy Biłgoraj, ul. Ko ściuszki 88, 23 

akup mebli do Sali 
Liczy się data faktycznego 

du, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania. 

) mgr Wiesław Ró żyński  


