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Płatkownica, 25 kwietnia 2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 

 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica 

Płatkownica 68 

07-140 Sadowne 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej  

w Płatkownicy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

- karnisze ze stali nierdzewnej (podwójne) – 2 szt. z kompletem żabek, długość 200 cm, 

mocowanie naścienne 

- stół konferencyjny 110 x 400 cm – 1 szt., wysokość od 75 do 80 cm, stelaż metalowy 

(malowany proszkowo), blat z płyty melaminowanej o zwiększonej odporności  

na ścieranie, krawędzie zaokrąglone, zabezpieczone taśmą, stopki poziomujące 

- krzesła – 14 szt., metalowa rama, miękkie siedzisko i oparcie, wysokość siedziska 46-48 cm, 

wysokość krzesła 78-80 cm, szerokość siedziska 44-46 cm, głębokość siedziska 40-42 cm, 

szerokość oparcia 48-50 cm, wysokość oparcia – 32-34 cm 

- szafa 60 x 120 cm, wysokość 200 cm – 1 szt., z laminowanej płyty wiórowej/płyta meblowa, 

drzwi uchylne, środek szafy: półka i drążek, kolor: jasny odcień brązu,  

- komoda 30 x 120 cm, wysokość 80 cm – 1 szt., kolor: jasny odcień brązu, z laminowanej 

płyty wiórowej/płyta meblowa, 3-4 szuflady 

- komoda 60 x 120 cm, wysokość 80 cm – 1 szt., kolor: jasny odcień brązu, z laminowanej 

płyty wiórowej/płyta meblowa, jedna połowa – szuflady, a druga – szafka 

- wieszak naścienny – 1 szt., drewniany, długość od 1,2 do 1,5 m 

- projektor rzutnik LED HDMI USB 1500 lm ANDROID PL – 1 szt., min. wielkość obrazu 

30”, maks. wielkość 300” 

- laptop – 1 szt., procesor Intel Core i7, wielkość RAM 8GB, pojemność dysku twardego 

1500 GB, wielkość matrycy 15-17”, system operacyjny Windows 10, dźwięk: głośniki 

stereo, mikrofon, Bluetooth, czytnik kart pamięci, HDMI, kamera 

- głośniki – 2 szt., moc głośników 15-20 W, min. częstotliwość przenoszenia 55 Hz, maks. 

częstotliwość przenoszenia 20 kHz, kolor czarny, zasilacz 100-240V (50/60 Hz) 
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- ekran – 1 szt., wymiary 200 x 200 cm, kolor biały matowy, mocowanie na metalowym 

statywie, zwijanie ekranu do kasety ręcznie, regulacja wysokości oraz stopnia rozwijania 

ekranu 

- czajnik elektryczny – 1 szt., typ warnik, pojemność 10 l, wykonany ze stali nierdzewnej, 

zakres temperatury 30-110 st. C, wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku, bezkroplowy 

kranik, kontrolka zasilania, zasilanie 230V, moc 2-2,5 kW 

- ekspres do kawy – 1 szt., automatyczny, ciśnieniowy, pojemność zbiornika na wodę 1,5-2 l, 

pojemność zbiornika na kawę 240-260 g, wskaźnik poziomu wody, regulacja ilości 

parzonej kawy, spienienie mleka, wbudowany młynek, automatyczne wyłączanie, filtr, 

ciśnienie ok. 15 bar 

 

Wyposażenie musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą, kartę techniczną, 

atest PZH. 

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące  

w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 

przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty 

urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione 

będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych  

i technologicznych założone w dokumentacji technicznej i nie będą miały wpływu na zmianę 

ustalonej ceny ryczałtowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Zadanie należy zrealizować w terminie do 31.07.2018 r. 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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Warunki wykluczenia: 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta  

lub pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może  

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

Kryteria wyboru ofert: 

Cena brutto – 90% 

Okres gwarancji i serwisu – 10% 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Kryterium Max. liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

 

 

Cena brutto 

 

 

90 

 

        Cena najtańszej oferty  

A = ----------------------------- x 90 pkt  

          Cena badanej oferty  

 
 

 

Okres 

gwarancji  

i serwisu 

 

 

10 

 

 

 

Za każdy rok gwarancji powyżej okresu wymaganego  

(powyżej roku) przyznaje się 2,5 pkt. Do celów oceny 

maksymalny okres gwarancji i serwisu wynosi 5 lat. 

Okres gwarancji i serwisu Ilość punktów 

rok 0 pkt 

2 lata 2,5 pkt 

3 lata 5 pkt 

4 lata 7,5 pkt 

5 lat 10 pkt 
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Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru:  

 

S = A + B 

 

gdzie:  

S – całkowita liczba punktów,  

A – punkty uzyskane w kryterium cena,  

B – punkty uzyskane w kryterium okres gwarancji i serwisu 

 

Cena powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, 

jak również inne niezbędne do wykonania zadania. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

d) unieważnienia postępowania, jeżeli: 

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 

postępowania, 

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.  

Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 

maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.  

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 

07-140 Sadowne, pokój nr 18, nie później niż do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 10
00

. 

 

Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

OFERTA  „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej  

w Płatkownicy” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.05.2018 r. 

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do składania ofert.  

 

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa: 

- kosztorys ofertowy, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (CEIDG). 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych  

w załączniku do ogłoszenia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych w projekcie umowy. 

 

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sadowne.pl  

oraz przesłane oferentom za pośrednictwem e-mail. 

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Wiechowska 

tel. 25 675 34 61 

e-mail: inwestycje@sadowne.pl 

 

http://www.sadowne.pl/
mailto:inwestycje@sadowne.pl

