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Zapytanie ofertowe. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy  

Głowicki Spółka Jawna 

Gawrych Ruda 39B 

16-402 Suwałki 

NIP: 844-234-99-56, REGON: 200669576 
 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup namiotu cateringowego wraz z oświetleniem i podłogą 

oraz wyposażeniem.  

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  

Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury 

Działania 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej  

Poddziałania 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa. 

 

Specyfikacja i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które muszą spełniać oferowane  

środki trwałe, a które w ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez Oferującego: 

 

a) Namiot cateringowy: 

 wymiary: 8 m x 12 m  

 poszycie z miękkiej tkaniny poliestrowej powleczonej wysokiej jakości materiałem 

PCV 

 konstrukcja z ciągu rurowych ram stalowych połączonych ze sobą za pomocą rygli 

rurowych i stężeń 

b) Podłoga: 

 96 m2 z paneli mocowanych do legarów umożliwiających układanie na zakładkę  

c) Wyposażenie namiotu:  

 Stół okrągły z 8 krzesłami – szt. 10 

 Ławy – szt. 10 
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 Krzesła – szt. 24 

 Woal + zasłonki do namiotu – kpl. 1 

 Pokrowce na krzesła – szt. 104 

 Obrusy okrągłe – szt. 20 

 Obrusy bufetowe – szt. 10 

 

d) Oświetlenie namiotu – kpl. 1  

 

Termin realizacji zamówienia: od 15.11.2014 r. do 28.11.2014 r. 

 

  

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien podać całościową kwotę netto i brutto za przedmiot zamówienia. 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, 

- podpisana przez wykonawcę. 

W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie 

pisemnej.  

 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

dyrektor@hotelnadwigrami.pl, faksu na nr: + 48 87 563 59 50, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki do dnia 2014-11-13 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2014-11-14, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Wigierskiego Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego Głowicki Spółka Jawna 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

V. OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1 - Cena 100% 

 

 

 

 



 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

 

 Dodatkowych informacji udziela Pan Henryk Głowicki  pod numerem telefonu + 48 87 563 59 59, 

w siedzibie firmy w Gawrych Rudzie 39B, 16-402 Suwałki oraz adresem email: 

dyrektor@hotelnadwigrami.pl 


