Kolbark, dn. 17.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/Z/2018
w trybie rozeznania rynku
dotyczące zakupu i dostawy sprzętu RTV AGD i innego, w celu wyposażenia Ośrodka
‘’ZACISZE” – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy
Klucze, zlokalizowanego w Jaroszowcu ul. Leśna 1, 32-310 Klucze,
w ramach projektu nr: RPMP.09.02.03-12-0454/16 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

I.

ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”
Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stowarzyszenie-klucz.pl
e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD ZAMÓWIENIA:
CPV 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
CPV 39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe
oraz artykuły cateringowe
CPV 38652100-1 Projektory

1.

Nazwa towaru

Opis szczegółowy

Ilość

Wyparzacz gastronomiczny

Przeznaczony do wyparzania naczyń i sztućców,
wyposażony w kosz na talerze i koszt na sztućce.
Minimalny załadunek komory: 18 talerzy/ 4 kg
sztućców
Okres gwarancji: min. 2 lata
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CPV 30195913-5 Sztalugi flipchart

3.

Kuchnia elektryczna

4.

Zmywarka do naczyń

5.

Pralka

6.

Telewizor

1

1
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1
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Minimalna pojemność chłodziarki: 199 l
Minimalna pojemność zamrażarki: 68 l
Klasa efektywności energetycznej: min. A
Półki wykonane ze ,,szkła bezpiecznego”
Minimalna wydajność zamrażania: 3,5 kg/ 24h
Nie do zabudowy
Okres gwarancji: min. 2 lata
Rodzaj płyty grzewczej: ceramiczna
Klasa efektywności energetycznej: min. A
Funkcje piekarnika: min. wentylator, pieczenie ciast;
grzejnik dolny, grzejnik górny (nagrzewanie
konwencjonalne); wentylator + opiekacz (turbogrill),
-grzejnik dolny (podpiekanie)
Liczba palników: 4
Pojemność piekarnika: min. 65 l
Nie do zabudowy
Okres gwarancji: min. 2 lata
Klasa efektywności energetycznej: min. A
Efektywność suszenia i zmywania: A
Ilość programów: min. 5
Pojemność: 13 kompletów naczyń
Nie do zabudowy
Okres gwarancji: min. 2 lata
Klasa efektywności energetycznej: min. A
Pojemność: 6 kg
Cykle prania: min. pranie wełny, pranie szybkie,
bawełna ,syntetyki
Klasa efektywności prania: A
Sposób załadunku: od frontu
Okres gwarancji: min. 2 lata
Klasa efektywności energetycznej: min. A
Przekątna ekranu: 50 cali
Technologia wykonania : LCD – LED
Gniazda HDMI : min. 2
Gniazda USB: min. 1
System dźwięku przestrzennego 2.0
Funkcja odtwarzania filmów z USB
Głośniki: 2
Ponadto w zestawie musi się znaleźć:
Uchwyt stały do przymocowania TV na ścianę
Antena do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej
Kabel antenowy o długości min. 20 m
Okres gwarancji: min. 2 lata
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Flipchart

Wymiary 60x90 cm
Tablica suchościeralna
Magnetyczna lakierowana powierzchnia tablicy
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Typ matrycy: 3LCD
Jasność: 2500 ANSI lumen
Rozdzielczość podstawowa: WUXGA (1920 x 1200)
Projektor multimedialny
Kontrast: 2500:1
Moc lampy: 200 W
Okres gwarancji: min. 2 lata
Zestaw muzyczny zawierający
- odtwarzacz CD i DVD
- połączenie bluetooth
- wyjście HDMI
- wejście i wyjście AUDIO
- tuner radiowy FM
- port USB
Zestaw muzyczny o dużej mocy - dźwięk przestrzenny Dolby Digital
- RDS
z bluetooth
Kolumna mobilna
- Zakres odbieranych częstotliwości: 87,5108 MHz/50 kHz
- pamięć stacji: min. 20
- funkcja karaoke
- głośnik niskotonowy, średniotonowy,
wysokotnonowy, stożkowy
- ilość głośników: 5
-uprzestrzennienie dźwięku
Okres gwarancji: min. 2 lata
1. Komputer stacjonarny
- dwurdzeniowy procesor
- min. 4 GB pamięci operacyjnej RAM
- min. 500 GB dysk HDD lub 128 GB SSD
- złącza D-Sub (VGA) i HDMI
- grafika: min. Intel HD 530
Komputery stacjonarne
- oprogramowanie Windows 10
z monitorem, myszką,
klawiaturą
- pakiet MS Office
2. Monitor
- przekątna ekranu min. 18.5’’
3. Klawiatura i mysz
- z przewodem USB
Okres gwarancji: min. 2 lata
Pojemność min. 1,7 l
Filtr antywapienny
Czajnik elektryczny
Ochrona przed przegrzaniem
Klasa efektywności energetycznej: min. A
Odkurzacz
Workowy

13.

Czajnik na kuchenkę
elektryczną

14.

Suszarka na pranie

Wykonany ze stali nierdzewnej

1

Stabilna suszarka pozioma
Długość linek 18 m

1

NEGOCJACJE:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z dwoma potencjalnymi
Wykonawcami, którzy zaproponowali najniższe ceny (w przypadku kiedy wartość
zamówienia przekracza wartość oszacowaną przez Zamawiającego).



Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejsza ofertę (do wartości oszacowanej przez Zamawiającego) w kwestii wyboru
producenta towaru.
ODRZUCENIE OFERTY:



Powiązanie kapitałowo- osobowe (Oświadczenie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1)



Rażąco niska cena zamówienia (30% różnicy od oszacowanej wartości zamówienia)
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:



W przypadku wpłynięcia oferty o najniższej cenie, jednocześnie o wartości powyżej 10% od
oszacowanej wartości zamówienia – Zamawiający będzie traktował jako najkorzystniejszą
ofertę



Wykonawca jest zobowiązany do wyceny powyższych towarów zgodnie z ich specyfiką oraz
podanie ceny netto i brutto oraz wysokość VAT



Maksymalny czas wykonania zamówienia 16.02.2018 r.



Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć towary do siedziby Stowarzyszenia na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego ,,KLUCZ” Kolbark, ul.
Źródlana 3, 32-310 Klucze, w w/w terminie.



Zamawiający podpisze umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę



Zapłata za realizację zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego,
Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od
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stwierdzającego zgodność towaru z zamówieniem.
podpisania w/w protokołu.
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Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury



Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie dostarczenia sprzętu (w sytuacji
jeżeli Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć go samodzielnie)
Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania za pomocą poczty
elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szacunkowa wartość zamówienia zostanie ujawniona każdemu z oferentów w kolejnym
dniu po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który:
- zaproponuję najniższą cenę
- parametry sprzętu będą przynajmniej takie jak ww. lub wyższe
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Anna Klich
e-mail: aklich@stowarzyszenie-klucz.pl tel. (32) 647 80 50 wew. 27
2. Siedziba Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego ,,KLUCZ” Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze.
3. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
6. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem
miejsc służących do wypełniania oferty.
7. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy
kierować na wskazany wyżej adres mail do kontaktu. Zamawiający jest zobowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminy składania ofert. Wyjaśnienia
Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie droga elektroniczną. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania
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wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta musi zostać dostarczona w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie do siedziby
Zamawiającego tj. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego „KLUCZ”, ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark

lub za pomocą poczty

elektronicznej na adres mailowy aklich@stowarzyszenie-klucz.pl W przypadku wysłania
formularza ofertowego w formie elektronicznej – wymagany jest podpis elektroniczny
Wykonawcy.
Termin złożenia oferty wraz z wyceną: 26.01.2018 r.

Załączniki do zapytania ofertowego:
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1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
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