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Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie mebli dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grajewie w ramach projektu „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
mebli.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nadstawka na szafę biurową– 3 szt.
Wymiary: dł. 100 cm, gł. 40 cm, wys. 110 cm
Cechy mebli: materiał – płyta laminowana, kolor – calvados, drzwiczki zamykane na
kluczyk

2. Nadstawka na słupek– 1 szt.
Wymiary: dł. 50 cm, gł. 40 cm, wys. 110 cm
Cechy mebli: materiał – płyta laminowana, kolor – calvados, drzwiczki zamykane na
kluczyk

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
Wykonania i dostarczenia przedmiotów zamówienia na adres Zamawiającego własnym
transportem i na własny koszt w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.

Oferta powinna zawierać:
Ofertę cenową brutto za wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za
wykonanie całości zamówienia.

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Kierownik projektu
Barbara Krystyna Rutkowska tel. 086 273 87 09.

Informacje dotyczące płatności
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury
VAT, zawierającej kwotę brutto, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              tel/fax 086 273 87 09
                      ul. Mickiewicza 3              e-mail: pcprgrajewo@wp.pl
                       19-200 Grajewo              www.pcpr.grajewo.pl

Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może
wystawić fakturę VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo lub przesłanie na adres e-mail: pcprgrajewo@wp.pl
w terminie do dnia 05.03.2010 r. do godz. 14.00.
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