Kraków, 26.10.2018r.

Znak sprawy: DOT.26.25.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

2.
3.

4.
5.
6.

Sprzedaż i dostawa 3 szt. namiotów oraz wyposażenia dodatkowego namiotu zgodnie
z poniższym opisem.
Specyfikacja techniczna dotycząca każdego z 3 namiotów:
Gwarancja: minimum 2 lata
Wytrzymałość: odporność na podmuchy wiatru do 100 km/h zgodnie z normą PNEN13782:
2015-2007
Rozmiar: szerokość od 12 m do 13 m, długość od 17 m do 18 m
Poszycie: materiał wodoodporny i odporny na rozdarcia, wzmocniony poliester powleczony
polichlorkiem winylu (PVC), waga na jednostkę powierzchni min. 330 g/m2
Kolor: biały
Konstrukcja: namiot typu gwiazda, podstawa x 2, aluminiowy maszt x 2, korona x 2
Wysokość wejścia: od 220 cm do 240 cm
Wysokość całkowita: od 490 cm do 500 cm
Powierzchnia z kompletem ścian: od 160 m2 do 180 m2
Średnica masztu: od 75 mm do 77 mm
Grubość aluminium: 3 mm
Stop aluminium: 6061 T6
Ilość wejść: 10 z możliwością zamknięcia każdego wejścia ścianą z oknem panelowym
Waga z kompletem ścian: od 100 kg do 110 kg
Wyposażenie: instrukcja, torba transportowa, komplet kotew zabezpieczających o długości od
45 cm do 50 cm, oświetlenie: typu LED, zestaw 4 lamp o mocy 30W każda, montowanych do
obejmy z kablem zasilającym min. 5 m, 2 sztuki/namiot.
Wyposażenie dodatkowe:
 przyrząd do wyciągania kotw - 2 sztuki,
 dodatkowy zestaw bezpieczeństwa składający się z kotw, lin odciągowych, młotka oraz
torby transportowej - 1 sztuka,
 przedsionek do namiotu - 1 sztuka (przedsionek pasujący do namiotu, kolor biały)
Termin realizacji zamówienia: 12.12.2018r.
Kryterium oceny ofert
a) Cena 100%
b) Inne: nie dotyczy
Istotne warunki zamówienia i umowy: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego.
Warunki wymagane od Wykonawców: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału
w postępowaniu.
Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum@mim.krakow.pl w terminie
do dnia 5.11.2018r. do godz. 11:00. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie
wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
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7. Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:
a) w sprawach technicznych: Pan Rafał Sworst, tel. 12 428 66 00 wew. 651
b) w sprawach formalnych: Pani Małgorzata Kania, tel. 12 428 66 00 wew. 661.
8. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą
i nie skutkuje powstaniem roszczeń Wykonawcy o jej zawarcie czy zapłatę odszkodowania.
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