
Pińczów, 11.12.2017 r.

Rozeznanie cenowe rynku na dostawę fajerwerków na imprezę plenerową „Sylwester
pod Gwiazdami” organizowaną przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

I. Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą:
Ul. Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów 
NIP: 662-16-66-537
Tel: 413572424
e-mail: psck@psck.pl

II. Przedmiot zapytania:
Przedmiotem  zapytania  jest  dostawa  fajerwerków  do  Pińczowskiego  Samorządowego
Centrum Kultury w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty  w  wersji  papierowej  lub  elektronicznej  należy  składać  w  sekretariacie

Pińczowskiego  Samorządowego  Centrum  Kultury,  ul.  J.  Piłsudskiego  2A,  28-400

Pińczów przesłać faksem na nr 41 357 24 24 lub na adres mailowy:  oferty@psck.pl, do

dnia 18.12.2017 r. do godziny 15.00,  

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 cena  -  100%

V. DODATKOWE INFORMACJE

Postępowanie   nie  jest  prowadzone  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  oraz  zastrzegamy  sobie  prawo  nie  wyłonienia  oferenta  w  ramach
przedmiotowego ogłoszenia bez podania przyczyny. 
Dodatkowych  informacji  udziela  pracownik  PSCK Rafał  Mazurek pod numerem telefonu  
41 357 24 24 oraz adresem email: psck@psck.pl

VI. ZAŁĄCZNIKI

- wzór Formularza Oferty

mailto:oferty@psck.pl


...................................... 
       Pieczęć oferenta 

OFERTA

Nazwa Oferenta .................................................................................................

Adres  ................................................................................................................

NIP: .....................................................................

Tel:......................................................................

W związku ze skierowanym rozeznaniem cenowym na :

Dostawę fajerwerków na imprezę plenerową „Sylwester pod Gwiazdami”
organizowaną przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 

oferuję na dzień ....................................: 

Lp. Nazwa towaru
Ilość
szt.

Cena netto Cena brutto

1.  MC097 - Wyrzutnia prosta 196  strzałowa kaliber 30 
mm – czas trwania około 180 sekund -  mix efektów 1

2. MC 096 - Wyrzutnia prosta  kaliber 30mm -147 
strzałów, czas trwania około 130 sekund - mix 
efektów

1

3. MC 095 - Wyrzutnia prosta 144 strzałowa kaliber 
30mm , czas trwania około 160 sekund mix efektów 1

4. GC 725 – GC 734 Wyrzutnia kątowa 100 strzałowa 
kaliber 30 mm, czas trwania około 45 sekund 1

5. GWM 6121/1 - Wyrzutnia kątowa 126 strzałowa 
kaliber 30 mm, czas trwania około 30 sekund – 1

6. Wyrzutnia ( wachlarz) 56 strzałów 
kaliber 30 mm 1

Razem:

Kwota netto:  .......................... (słownie: …..........................................................................)

Kwota brutto:........................... (słownie: …..........................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami rozeznania i nie wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń. 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w ofercie oraz w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

..................................................                                                    ..........................................................
        miejscowość , data                                                                                               pieczęć i podpis oferenta 


