SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych)
Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Opis
zamówienia

Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 172
NIP 611-181-45- 59, REGON P-230913410
W imieniu, którego działa: Aleksandra Jarocioska- dyrektor
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania Oferentów
Aneta Cicha – Kardosh, e-mail: muflon@sobieszow.pl
Kwiaty
dla laureatów konkursów oraz gości działao POLSKA WIELKANOC Z CZESKIM
GOŚCIEM oraz OTWARCIE SALI WIDOWISKOWEJ organizowanych przez Miejski
Dom Kultury „Muflon” w ramach projektu SPOTKANIA – tradycja, kultura
i codziennośd na czesko – polskim pograniczu
Zamówienie zawiera:
1.) bukiet kwiatów , który składaj się z :
5 kwiatów
przybranie
elementy ozdobne, ale bez folii
wysokośd bukietu: 30 cm, szerokośd: 30 cm
ilośd bukietów 9 sztuk
barwy kwiatów bukietu: orange, żółty, herbaciany, odcienie wiosenne
kwiaty, które nie mogą zostad zastosowane do bukietu: anturium, kalia,
frezja, storczyk, szparagus
2.) bukiet kwiatów, który składa się z:
11 kwiatów
przybranie
elementy ozdobne, ale bez folii
wysokośd bukietu: 50 cm, szerokośd: 40 cm
ilośd bukietów 2 sztuki
barwy kwiatów bukietu: orange, żółty, herbaciany, odcienie wiosenne
kwiaty, które nie mogą zostad zastosowane do bukietu: anturium, kalia,
frezja, storczyk, szparagus
3.) róże/ cięte
ilośd róż: 24 sztuki
wysokośd róży: ok. 100 cm
kolor: orange, herbaciany

4.) bratki /w doniczce :
ilośd bratków: 100 sztuk
kolor kwiatów: różne

Termin
realizacji

15.04.2011, godz. 12.00

Forma płatności

Przelew 14 dni

Kryteria oceny
ofert
Sposób
realizacji

Cena 100%

Termin
składania ofert

12.04.2011r., godz. 12.00

Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

na adres mailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – KWIATY

Dostawa na adres zamawiającego, koszt transportu w cenie oferty
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