ZAPYTANIE O WYCENĘ
Zapytanie o wycenę usługi/dostawy polegającej na zakupie wraz z montażem zestawu wyposażenia
na potrzeby Punktu Coworkingu Społecznego – mebli biurowych, tj. stół konferencyjny, biurko +
stolik (dostawka) + kontenerek, regał zamykany, szafka zamykana, krzesło obrotowe 1 szt., krzesła
biurowe 6 szt., realizowanej w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3.
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00.
W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi/dostawy (cena netto za zestaw),
obejmującej zakup wraz z montażem zestawu wyposażenia na potrzeby Punktu Coworkingu
Społecznego – mebli biurowych, w tym:
1) Stół konferencyjny o wymiarach: 170 cm (dł.) x 80 cm (szer.) x 75 cm (wys.)
2) Biurko o wymiarach: 170 cm (dł.) x 80 cm (szer.) x 75 cm (wys.) + stolik (dostawka ¾ koła)
o promieniu: 35 cm + kontenerek na kółkach z szufladami o wymiarach: 65 cm (wys.) x 40 cm
(szer.) 50 cm (głęb.)
3) Regał zamykany o wymiarach: 198 cm (wys.) x 125 cm (dł.) x 50 cm (głęb.)
4) Szafka zamykana, z półkami (do wnęki) o wymiarach: 135 cm (wys.) x 123 cm (szer.) x 82 cm
(głęb.)
5) Krzesło obrotowe tapicerowane, na kółkach: regulowana wysokość siedziska oraz położenia
oparcia, podłokietniki,
6) Krzesła biurowe tapicerowane (6 szt.) – z oparciem
Pkt. 1-4 wykonane z płyty meblowej (wiórowej) laminowanej o jednolitej kolorystyce.
Ogólny cel realizacji zamówienia: wyposażenie Punktu Coworkingu Społecznego w Chrzanowie
Planowany okres realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2016r.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej (zgodnie z załączonym
wzorem) na realizację przedmiotu zamówienia, z podziałem na cenę netto, podatek VAT, cenę brutto,
osobiście w sekretariacie ARMZ (Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, III piętro, pok. 101) lub
za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: biuro@armz.pl z dopiskiem w tytule „Wyposażenie
PCS Chrzanów” w terminie do dnia 19.12.2016r. do godz. 10.00.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osobą do kontaktu jest Edyta Pałucha, e-mail: e.palucha@armz.pl, tel. 32 623 06 35
Chrzanów dnia, 12.12.2016r.

Cywilnego,

