,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lubsza, 08.05.2019r.
Gminny Ośrodek Kultury
w Lubszy
49-313 Lubsza
ul. Kukurydziana 1A
Zapytanie ofertowe
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Kukurydziana 1A, 49-313 Lubsza
tel.: 77 411 86 16, e-mail: goklubsza@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach zadania pn.:
,, Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Piastowicach”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wymienionego sprzętu sportowego:
- rower stacjonarny spiningowy- szt.1
- orbitrek magnetyczny – szt. 1
- mata do ćwiczeń – szt. 10
- skakanka sznurkowa - szt.10
- hantelki 2kg – szt. 5
- piłka fitness – szt. 5
3. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa zamówionego sprzętu sportowego do dnia 30.06.2019 roku
49-313 Lubsza, Piastowice 26
4. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium:
- najniższa cena brutto za wykonanie całości zadania – cena 100%
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5. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty częściowe i niekompletne będą odrzucone. Oferta musi być
czytelnie podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione. Cena musi być podana w polskich złotych. Ofertę w
formie pisemnej w języku polskim należy przesłać pocztą lub dostarczyć do biura na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul Kukurydziana 1A, 49-313 Lubsza do dnia 21.05.2019r.
6. Wykonawca będzie związany ofertą przez min. 30 dni od dnia jej złożenia.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 22.05.2019 roku.

O wynikach

postępowania zostanie

poinformowany tylko uczestnik, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Z wykonawcą zamówienia
ustalony szczegółowy termin wykonania zamówienia oraz dokonania płatności.
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