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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:

1. Szafa biurowa -3 szt.
dł. -90cm, gł. – 40cm, wys. -200cm

2. słupek biurowy – 2 szt.
dł. – 50cm, gł. – 40cm, wys. – 200cm

3. szafka pod ksero – 1 szt.
dł. – 65cm, gł.-60cm, wys. -60cm

4. szafka wisząca  – 1 szt.
dł. – 65cm, gł. -  40cm, wys. – 60cm

5. biurko – 2 szt
szer. 67 cm, wys. 75 cm,  dł.    170 cm. 

            Cechy biurka: 1 drzwiczki, 1 szuflada, płyta wysuwana pod klawiaturę na szynach. 

Meble mają być wykonane z płyty laminowanej, kolor calvados.

I. W ramach realizacji zmówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

Dostarczenia mebli na adres wskazany przez zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, 
w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

II. Termin wykonania zamówienia:

W ciągu 14 dni od powiadomienia o wyborze oferty.
III. Informacje dotyczące płatności:
Wynagrodzenie  za  realizacje  zamówienia  będzie  płatne  przelewem  na  podstawie  faktury  VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Anna Maria Świderska
Koordynator Projektu – Barbara Krystyna Rutkowska
2. Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający udzieli  zamówienia wykonawcy ,  który zaoferował  najniższą cenę brutto za całość 
zamówienia.

Oferty  prosimy  składać  w  siedzibie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Grajewie, 
ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo w terminie do dnia 20 marca 2009r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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