
Sokołów Podlaski dnia 20 maja 2021r 
 
    SOK 241.1.2021   
 

                                                                          ……………………………………… 
                                                                          ………………………………………  
                                                                          ……………………………………… 
                                                                          ……………………………………… 
                                                                                    Nazwa podmiotu, adres 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych bez konieczności jej stosowania, zwracamy się z prośbą  
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie: 
 
  

  
Przedmiot zamówienia 
 
 
Wykonanie i dostawa nowego zadaszenia sceny plenerowej w terminie  
do 15 czerwca 2021r.  
 
Ogólne warunki wykonania: 
Konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, wykonana z lekkich stopów aluminium  
o wymiarach wewnętrznych 8m x 6m i wysokości słupów 6m z dopuszczalnym 
odstępstwem od wymiaru na plus (do +10%). Wszystkie kratownice i elementy 
aluminiowe wykonane ze stopu aluminiów o minimalnym gatunku materiałowym  
EN‐AW 6082 T6. Szczegółowe parametry zadaszenia opisano w specyfikacji zawartej 
w załączniku nr 2. 
 

 
Sokołowski Ośrodek Kultury prosi o przesłanie wyceny wykonania zadaszenia  oraz  
przedstawienie możliwości zakupu w formie leasingu i spłaty wartości zadaszenia  
w okresie trzech lat (36 miesięcy), oraz podanie wartości ceny wykupu zadaszenia 
przez Zamawiającego po okresie leasingowym.  

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia: 27 maja 2021r do godziny  12:00 w formie: 
     - pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:  
     Sokołowski Ośrodek Kultury,  
     ul. Wolności 27,    
     08 – 300 Sokołów Podlaski 
     -   elektronicznej na adres e-mail: s.choruta@sokolowskakultura.pl 
     -   faxem na nr 25 787 24 38 
2. Wartości cenowe, netto i brutto należy podać w złotych polskich. W cenie należy 

także uwzględnić inne koszty, o ile Oferent je przewiduje (np. koszty transportu, 
szkolenie pracowników SOK i budowa zadaszenia). 



3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

4. Planowany termin rozpatrzenia ofert przypadnie na dzień 28 maja 2021r. Po tym 
terminie zostanie przesłana informacja o wyborze Oferenta i zamówienie na 
realizację zadaszenia. 

5. Informacje dodatkowe: 
- każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę 
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
- po wyłonieniu korzystnej oferty zostanie przesłanie zamówienie do 

Wykonawcy 
- po dostarczeniu zadaszenia, montażu i przeszkoleniu pracowników SOK 

zostanie sporządzony stosowny protokół odbioru z udzieleniem 2 letniej 
gwarancji na wyrób. 

8. Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwester Choruta tel. 510 066 338 
 
 

                                                   Kier adm. Sylwester Choruta 

       ………………………………… 
         podpis pracownika merytorycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Udzielania Zamówień 

 z Budżetu Sokołowskiego Ośrodka Kultury poniżej 30 tys. euro 

Pieczęć firmy 

………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

                                                                                                 

                                                                                       DYREKTOR  

                                                         SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY 
                                                                         ul. Wolności 27 

                                                                08-300   Sokołów Podlaski  

 
OFERTA CENOWA Nr…… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn.: 

Wykonanie i dostawa dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury nowego zadaszenia 

sceny plenerowej w terminie do 15 czerwca 2021r.  

 

1. Oferuję wykonanie zadaszenia będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

technicznymi i opisem przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:  

................................. zł netto (słownie: ....................................................................................) 

plus podatek VAT            cena brutto ……………....... zł, 

2. Istnieje możliwość zakupu w formie leasingu i spłaty wartości zadaszenia w okresie trzech 

lat (36 miesięcy).  

Roczna obsługa umowy leasingowej ……………. zł  netto,  

wartość miesięcznej raty wynosi ………………. zł brutto x 36 wpłat, 

 wartości ceny wykupu zadaszenia przez Zamawiającego …………… zł brutto. 

 

 

Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej”, przesłane 

informacje są wiarygodne. Akceptuję wstępne warunki i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

tej oferty do wykonania zamówienia. 

 

 

                                                                                                 Podpis 
 
                                            

           ..................................................................               
              /upoważniony przedstawiciel/ 

 


