
Chobienia 07.07.2016r.

ZAPYTANIE  CENOWE

,,Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Chobieńskiego Ośrodka Kultury”

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z  2015 r. Poz. 2164 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury  
Chobienia  ul Rynek 6,  59-305 Rudna
tel. 76/8439519,   76/8439509   Fax. 76/8439519

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Chobieńskiego Ośrodka Kultury, 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 

Opis przedmiotu zamówienia:
• Pomieszczenia biurowe – 2 klimatyzatory o mocy chłodzenia/grzania 3,5/3,2 kW + montaż,
• Pomieszczenie Centrum Kształcenia – 1 klimatyzator o mocy chłodzenia/grzania 5,2/4,8 kW + montaż,

Zaleca się , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na 
swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji.

Miejsce i termin złożenie oferty:
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym do dnia 14.06.2016r  do godz. 1000 w siedzibie Chobieńskiego Ośrodka 
Kultury,  Chobienia, ul Rynek 6, 59-305 Rudna tel. 76/8439519, 76/8439509 Fax. 76/8439519 w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adres e- mail: lsajak@chok-chobienia.pl / chok-chobienia@wp.pl  (dokumenty wysłane pocztą e-mail 
należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby CHOK).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony oferentom na stronie internetowej: 
http://chok-chobienia.  weebly.com

Termin wyboru ofert:
W celu porównania ofert Zamawiający dokona oceny wg wartości brutto.
Cena jednostkowa brutto określona w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z 
realizacją zadania łącznie z dojazdem do Chobieńskiego Ośrodka Kultury.

Termin realizacji zapytania:
do 15 lipca 2016r.

Zatwierdzam:
Katarzyna Przeworska 
Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury
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Załącznik Nr 1 do zapytania cenowego

FORMULARZ - OFERTA 

,,Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Chobieńskiego Ośrodka Kultury”

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z  2015 r. Poz. 2164 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

              Nazwa i adres Oferenta

…………….…………………….……………………………………………….………………

adres ………………………………………………………………..…………………..............

NIP…………………………………..… REGON.......................................................................

tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..…………..

Lp.
Lokalizacja Opis

Wartość brutto
klimatyzatorów

Wartość brutto
montażu

Razem wartość
brutto

1 Pomieszczenia
 biurowe

- 2 klimatyzatory o mocy 
chłodzenia/grzania 3,5/3,2 kW,
- proponowane klimatyzatory marki 
Rotenso model Kasi klasa A++

2
Pomieszczenie 
Centrum Kształcenia

- 1 klimatyzator o mocy 
chłodzenia/grzania 5,2/4,8 kW,
- proponowane klimatyzatory marki 
Rotenso model Kasi klasa A++

RAZEM

Słownie: …………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie:
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni, 
oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5) zapoznałem się z zapytaniem cenowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 
6) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów 
obligatoryjnych.

………………………………….. ………………………………………….
              Miejsce i data              Podpis i pieczęć Oferenta


