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MAPPROJEKT /009/R709/2012             Lubartów, dn. 11.05.2012 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2012 
(Dotyczy zamówienia foteli i krzeseł biurowych oraz  wieszaka - ETAP I) 

 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 

"MAPPROJEKT" Mariusz Tomasiak 

ul. Powstańców Warszawy 73/29, 21-100 LUBARTÓW 

tel. (+48) 501 533 537, e-mail: info@mapprojekt.pl 

NIP: 7141744031; REGON: 060157380 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Fotel gabinetowy - Nowy Styl model Linea Steel - szt. 3: 

- tapicerka: Skóra licowa - kolor SD-01 

- podłokietniki: polerowane aluminium + skóra licowa SD-01 

- podstawa jezdna: polerowane aluminium 

- kółka: do powierzchni twardych 

- bez wieszaka 

2. Krzesło konferencyjne - Nowy Styl model ISO LUX (uwaga: jest to model wygodniejszy niż ISO: 
grubsza pianka na siedzisku i oparciu, wyższe oparcie) - szt. 15: 

- tapicerka: Tkanina Contract kolor YN-009 (czarny) 

- podstawa: chrome połysk 

3. Krzesło konferencyjne - Nowy Styl model ISO Plastic - szt. 4: 

- siedzisko oraz oparcie: K-02 (czarny) 

- podstawa: chrome połysk 

4. Wieszak na ubrania - Nowy Styl model Top (chrome) - szt. 1: 

- elementy metalowe - chromowane 

- 18 plastikowych haków w beżowym kolorze 

5. Dostawa na wskazany adres w Lublinie  (Biuro Projektu - parter). 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

BEZWZGLĘDNY termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 19.06.2012 r (włącznie). 
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IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
info@mapprojekt.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres ul. Powstańców 
Warszawy 73/29, 21-100 LUBARTÓW, do dnia 18.05.2012 r, godz. 12.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.05.2012 r, po godz. 12.00. 

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. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mapprojekt.pl 

 

V. OCENA OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Częściowa lub łączna cena netto (bez podatku VAT): 100% 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.mapprojekt.pl 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Tomasiak pod numerem telefonu (+48) 501 533 537 oraz 
adresem e-mail: info@mapprojekt.pl 

Etap II - przewidziany jest na wiosnę 2013 roku. 

Nie wykluczamy stałej współpracy. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

Brak. 

 

 

 

 

 

 


