Kolbark, dn. 20.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2018
w trybie rozeznania rynku
dotyczące zakupu, dostawy i montażu mebli 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 39113100-8 Fotele
CPV 39112000-0 Krzesła
CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
CPV: 39100000-3 Meble
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CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

32 - 310 Kolbark, ul. Źródlana 3
tel./fax 032/647 80 50, 032/645 75 13
e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

Ilość
Lp.

Opis szczegółowy

Nazwa towaru

(szt./
zestaw)

2.

Fotel rozkładany

3.

Fotel zwykły

4.

Krzesło obrotowe

5.

Krzesło zwykłe

6.

Biurka zwykłe

7.

Biurka pod komputer

8.

Łóżka
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Fotel rozkładany elektryczny
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- elektryczny fotel rozkładany
- pokrycie ze sztucznej skóry lub tkaniny
- kąt odchylenia min. 60 cm
- regulowany podnóżek i oparcie
- załączony pilot i elementy montażowe
- elektryczna regulacja oparcia
- funkcja masażu
- pokrycie ze sztucznej skóry
- ręczna regulacja oparcia
- wyposażony w podnóżek
- szerokość fotela 60-80 cm
- obciążenie min. 100 kg
- Materiał: rama stalowa pokryta okleiną, siedzisko
pokryte bawełną
-szerokość fotela min. 65 cm
- wysokość fotela min. 90 cm
- kolor: czarny
- szerokość min. 55 cm
- głębokość: min. 60 cm
- kółka
- funkcja regulacji wysokości krzesła
- kolor: czarny
- krzesło konferencyjne
- plastikowe siedzisko i oparcie
- metalowa rama
- szerokość min. 50 cm
45 krzeseł czarnych
15 krzeseł żółtych
- szerokość min. 110 cm
- wysokość min. 70 cm
- głębokość min. 50 cm
- minimum jedna szuflada
- kolor: białe lub szare
- szerokość min. 90 cm
- wysokość min. 70 cm
- głębokość min. 50 cm
- miejsce na klawiaturę
- kolor: białe lub szare
- drewniane
- materac w zestawie
- długość pod materac min. 190 cm

- szerokość pod materac min. 80 cm

10.

Zestaw wypoczynkowy

11.

Regały

12.

Meble kuchenne
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1x- Stół kawowy
wymiary: min. 55x 55 cm
wysokość: min. 40-55 cm
Kolor: ciemny brąz
5x- stół do jadalni
wymiary: 140- 150x 80 -90 cm
wysokość: min. 73 cm
Kolor: biały
14x- stół do pracowni
wymiary: min. 60x100 cm
wysokość: 70-80 cm
Kolor: jasny brąz
Płyta laminowana
W skład zestawu wchodzą:
- duża sofa (min. 200 cm szer.)
- mała sofa (min. 140 cm szer.)
- 1 fotel (min. 80 cm szer.)
lub
- 2 sofy (min. 200 cm szer.)
lub
- 1 duża sofa (min. 220 cm szer.)
- 2 fotele (min. 80 cm szer.)
Materiał obicia: skóra sztuczna
Kolor: czarny
1x regał metalowy do pracowni kulinarnej
-wymiary: min. 190x70x30 cm
-nośność min. 180 kg
4x regały do pracowni artystycznej
- min. 8 osobnych półek w 1 regale
- wysokość min. 140 cm
- szerokość min. 100 cm
- kolor: biały lub szary lub jasny brąz
Meble będą umieszczone na 1 ścianie – szerokość
300- 313 cm
W skład zestawu wchodzą:
-Szafki dolne i górne
Głębokość: min. 60 cm
Wysokość szafek górnych: 70-80 cm
Wysokość szafek dolnych: ok. 80 cm
Kolor frontów: okleina- dąb sonoma
-Blaty: laminowane w kolorze grafitowym
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
istnieje możliwość przyjechania i dokładnego
zmierzenia ścianki meblowej.

Poglądowe zdjęcia mebli zostały zamieszczone w Załączniku 3 do zapytania. Zdjęcia pokazują
przykładowy

kształt

mebli,

kolory

zostały

określone

w

powyższej

specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolorów i wzoru powyższych mebli
(w ramach tego samego wynagrodzenia) po wyborze Wykonawcy, na etapie podpisywania
umowy.

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/ rodzaju/ kształtu/wzoru.
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.



W przypadku, jeżeli negocjacje w sp. wysokości wynagrodzenia nie przyniosły rezultatuZamawiający ma prawo do zakończenia wyboru oferenta bez rozstrzygnięcia.



Wykonawca jest zobowiązany do wyceny powyższych towarów zgodnie z ich specyfiką oraz
Meble mogą zostać dostarczone w okresie 27-31.08.2018 r.



Maksymalny czas wykonania zamówienia 31.08.2018 r.



Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć towary do siedziby Ośrodka ZACISZE
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podanie ceny netto i brutto oraz wysokość VAT

Jaroszowiec, ul. Leśna 1, 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,
stwierdzającego zgodność towaru z zamówieniem.



Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od
podpisania w/w protokołu.



Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury



Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie dostarczenia sprzętu i montażu
(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
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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
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: 31.07.2018 r.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Strona

6

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Zdjęcia poglądowe – meble

32 - 310 Kolbark, ul. Źródlana 3
tel./fax 032/647 80 50, 032/645 75 13
e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

