Strumień, 07.10.2013r.
(miejscowość, dnia)

Hewex Sp. z o.o.
ul. Londzina 39A
43 - 246 Strumień

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia
Zamawiający:
Hewex z o.o.
ul. Londzina 39A
43 - 246 Strumień
Tel: 691-660-021
Faks 33 857 00 87
Przedmiot zamówienia:
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup wyposażenia pokoi (komplet):
-

szafy - dwudrzwiowe, drewniane, bez lustra (9 szt.);

-

komody - drewniane, z szufladami (9 szt.);

-

telewizory - 32 cale, LED (9 szt.);

-

stoliki drewniane, z elementami metalu (9 szt.);

-

lustra - stylizowane, rama drewniana, bez oświetlenia (9 szt.);

-

krzesła - drewniane, tapicerowane (18 szt.);

-

karnisze - metalowe, stylizowane, podwójne (9 szt.);

-

lampy wiszące - metalowe, stylizowane, z elementami szkła (9 szt.);

-

kinkiety - metalowe, stylizowane, z elementami szkła (18 szt.);

-

lampki nocne - drewniane z elementami metalu (18 szt.);

-

szafki nocne - drewniane, z szufladą, zamykane (18 szt.);

-

łóżka jednoosobowe - rama drewniana, z elementami metalu, bez pojemnika na pościel

(14 szt.);
-

łóżka dwuosobowe - rama drewniana, z elementami metalu, bez pojemnika na pościel
Projekt „Willa Rufina: adaptacja zabytkowej kamienicy w Strumieniu do pełnienia funkcji noclegowych”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

(2 sztuki);
- materace do łóżek - poliuretanowe, twarde (18 szt.).

Termin wykonania zamówienia:
15.11.2013 r.
Kryteria wyboru oferty:
Cena 100%
Termin złożenia oferty:
14.10.2013r.
Sposób składania ofert:
- ofertę należy złożyć na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym,
- listownie lub osobiście na adres: Hewex z o.o., ul. Londzina 39A, 43 – 246 Strumień
- drogą elektroniczną na adres: ewahewia@interia.pl
- faksem na nr: 33 857 00 87
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty ogłoszenia.
Osoba do kontaktu w celu wyjaśnienia problemów technicznych: Ewa Nowak-Bazgier 691-660-021

Z poważaniem,
Ewa Nowak-Bazgier
Prezes zarządu
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