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Zapytanie ofertowe 

 
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli, w ramach zadania 
pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”, w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
 
 
I. DaneZamawiającego. 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia  Jędrzejowska” 
siedziba – ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów 
osoba wyznaczona do kontaktu: Rafał Zaczkowski, telefon 504 226 405 
strona internetowa: www.lot.jedrzejow.pl , e-mail: lot.jedrzejow@gmail.com.  
 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych o parametrach 
minimalnych wymienionych poniżej: 

 
1. Stół + krzesła – zestaw mebli stół i 6 krzeseł.  

 
Stół wymiary: 

• szerokość 90 cm,  
• długość 160 cm, po rozłożeniu długość 200 cm,  
• kolor stołu: Venge 

 
Krzesła wymiary:  
• wysokość krzesła: 92-97cm 
• szerokość siedziska: 43-45cm 
• wysokość do siedziska: 45-48cm 
• kolor elementów drewnianych: Venge 
• materiał wykonania stołu i krzeseł: twarde drewno bukowe 
• siedzisko krzesła: miękkie, tapicerowane 
• oparcie krzesła:  profilowane, drewniane obramowanie, wewnętrzna część tapicerowana, tył 

- poprzeczne listwy 
• obszary tapicerowane: pianka poliuretanowa wysokiej jakości, tkanina materiałowa kolor 

szary,  
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2. Szafa  
• Wymiary szafy:  802 x 385 mm, wysokość 1830 mm.  
• Szafa biurowa składająca się z 5 półek. 
• Wieńce wykonane płyty melaminowej o grubości 18 mm, kolor venge 
• Korpus z płyty 18 mm, kolor venge 
• Krawędzie płyt zabezpieczone materiałem PVC o grubości 2 mm. 
• Drzwi wyposażone w zamek patentowy. W zestawie 2 kluczyki 
• Metalowe okucia w kolorze satyny. 
• Nóżki wyposażone w regulację poziomów. 
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3. Fotel – Biurowy fotel obrotowy Overcross (W-62) firmy Unique. 

 
• Siedzisko, podłokietniki, zagłówek pokryte tkaniną membranową.  
• Oparcie tapicerowane siatką przepuszczającą powietrze.  
• Podstawa jezdna z chromowanego metalu.  
• Fotel wyposażony jest w mechanizm ruchowy Tilt z funkcją bujania.  
• Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych 
• Podnośnik gazowy  
• Oparcie wykonane z siatki materiałowej  
• Siedzisko, podłokietniki i zagłówek pokryte tkaniną membranową 
• Tkaniną obszyte siedzisko i zagłówek 
• Wysokość ogółem - 114-124 cm 
• Szerokość oparcia - 48 cm, Wysokość oparcia - 70 cm 
• Wysokość podłokietników (od siedziska) – 23 cm 
• Głębokość siedziska - 50 cm, Szerokość siedziska - 50 cm, Wysokość siedziska - 50-60 cm  
• Kolor czarny. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Biurko 
• Biurko wykonane z płyty o gr. 18mm, 
• okleina gr. 2mm PCV,  
• wym. biurka 1400x700x740 mm.  
• Biurko ma być wyposażone, w 4 szuflady na metalowych prowadnicach i jedną szafkę. 
• Szuflady i szafka zamykane na zamek z 2 kluczykami, 
• Metalowe uchwyty w kolorze srebrnym. 
• Ruchoma półka na klawiaturę, 
• kolor biurka dąb sonoma, 
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2. Wykonanie zamówienia.  

1) Użyte w opisie zamówienia nazwy mebli nie są obowiązujące i należy je traktować, jako 
propozycje Zamawiającego. Wykonawca może zastosować meble równoważne 
o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom mebli 
zaproponowanych. 

2) Użyte w opisie ryciny przedstawiające meble są rycinami poglądowymi i należy je 
traktować jako propozycje Zamawiającego.  

3) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie spiętej wszelkie dokumenty za 
wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:  

a) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich mebli, 
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 2-letniej (24 

miesięcy) gwarancji jakości i rękojmi , licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy.  
 

3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.  
1) Z wybranemu Wykonawcy zostanie powierzone wykonanie zadania za cenę obejmującą 

zakres rzeczowy określony w zapytaniu ofertowym. 
2) Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) w umowie z Wykonawcą będzie 

cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
3) Zapłata za fakturę, wystawioną za zakup, dostawę i montaż, nastąpi po bezusterkowym 

odbiorze wszystkich elementów zamówienia w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 
4) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany 

bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego 
przeznaczenia.  

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  
 
III. Warunki udziału w post ępowaniu. 
 
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  
2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

• nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku 
Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty. 
 

IV. Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia:  
1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie 

spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.  
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie 

mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe 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:  
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

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

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

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  
3. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w części III 

zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje 
wykluczony a jego oferta odrzucona. 

 
V. Informacja o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.  
 

1) Wypełniony formularz ofertowy – złącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
VI. Termin realizacji zamówienia. 
  

1) Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – po podpisaniu umowy. 
2) Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 30.05.2017 r.  

 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) 
dołączonego  do niniejszego zapytania ofertowego w kwocie brutto, z wyodrębnieniem 
wartości podatku VAT.  

2) Podstawą wyceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia.  
 
VIII. Kryteria oceny ofert. 
 
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium  

 
Cena wykonania zamówienia – 100 %  

 
IX. Opis sposobu przyznawania punktacji. 
 
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę zakupu, dostawy i montażu.  
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą 
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

 
C = [Cmin / Cbad] x 100 

gdzie:  
C - liczba punktów za cenę ofertową  
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych  
Cbad - cena oferty badanej  
Opis:  
Cena oferty będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub 
wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół. 
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X. Kryteria wyboru wykonawcy: 

a) Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w wyniku 
oceny kryterium ceny.  

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów. 

c) Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od daty 
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

a) Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 
• Nazwa i adres Zamawiającego,  

• Oferta – na: zakup, dostawę i montaż mebli, w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa 
pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”,  

• Nazwa i adres składającego ofertę. 
• „Nie otwierać przed 14.04.2017 r. godz. 10:00” 

b) Oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie. Niezastosowanie się do tego zalecenia stanowi wyłącznie ryzyko 
Wykonawcy. 

c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.  
d) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
e) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów. 
f) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
XII. Termin i miejsce złożenia oferty 

a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną jako zeskanowane 
dokumenty na adres: lot.jedrzejow@gmail.com lub złożyć w formie pisemnej biurze 
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, pl. T. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów.  

b) W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za 
termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

c) Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 
lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Przebudowa pomieszczeń 
pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”. 

d) Termin złożenia ofert do dnia 14.04.2017 r. do godz. 10.00. 
e) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2017 o godz. 10:10 w Muzeum im. 

Przypkowskich w Jędrzejowie, pl. T. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów. 
f) Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie 

terminu do ich składania.  
g) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na wykonanie zamówienia.  
h) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące proponowanej ceny. 
i) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 

Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w pkt. g. 
j) W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich. 
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XIII. Informacje dodatkowe: 
a) Wybranemu Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego nie 

później niż 5 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej. 
b) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej 

oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej.  
 
XIV. Zał ączniki. 

Nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy. 
Nr 2 – Projekt umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


