
Wrocław, dnia 20.08.2019 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe. 

 

Teatr Muzyczny Capitol  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 zwraca się z 

prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie i dostawę lamp na postumencie: 

 

 

l.p. 

nazwa 
wyposażenia 

wykorzystanego 
w projekcie  

opis l. szt. przykładowe zdjęcie 

1 
postument do 
lampy stojącej 
25x25xh70 

Postument z płyty MDF 2,5 cm 
okleina dąb o wymiarach: 
25x25cm, h70. Stabilizowany  
30kg wewnętrznym 
obciążnikiem stalowym w 
dolnej części. Na wierzchu 
zamocowany blat z płyty MDF 
2,5 cm okleina dąb o 
wymiarach 31x31cm, grubość 
5cm. Zgodnie z zaleceniami 
producenta lampy w 
centralnym punkcie wierzchu 
wykonać otwór-tuleję 
głębokości 18cm do osadzenia 
metalowej sztycy lampy 
stojącej Ali-Baba Fiaccola h165 
- średnica otworu zgodna ze 
wskazaniami producenta 
lampy, dostosowana do 
osadzenia sztycy. 
Wyprowadzenie przewodu 
zasilającego lampy od dołu 
postumentu przez otwór na 
moc 230V.  Na spodzie 
podkładki antypoślizgowe 
klejone od spodu słupka. 
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2 
lampa stojąca 
h165 

Lampa stojąca Ali Baba Fiaccola 
RGBW LED 15W (jak 
100/150W), 1xE27 
akumulatorowa, 
wodoodporna, wysokość 
lampy 165cm + 70cm wys. 
postumentu - łącznie 235cm; 
prod. SLIDE DESIGN (włoska); 
klosz polietylen, konstrukcja 
metal galwanizowany; czas 
ładowania 7-8h; zasilanie 
230V; IP65; na wyposażeniu - 
pilot zdalnego sterowania; 
UWAGA:  Zamawiający 
przewiduje zasilanie sieciowe, 
a nie akumulatorowe, jak w 
karcie technicznej produktu; 
metalową sztycę lampy należy 
osadzić bez klejenia (dla 
umożliwienia demontażu) w 
postumencie drewnianym 
(j.w.), zgodnie z zaleceniami 
producenta i rys. szczeg. 
postumentu; 
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Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące. 

Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania oraz transport i montaż w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (Wrocław, ul. Piłsudskiego 67).  

Termin realizacji zamówienia do 30.09.2019 r. 

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczenie w 

ramach niniejszego zamówienia nastąpi z wyłączeniem stosowania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych. 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena za całość zamówienia. 

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym do dnia 23.08.2019 r. na 

adres mailowy: r.zawadzilo@teatr-capitol.pl 
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