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Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych i konferencyjnych do
Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.
I. ZAMAWIAJĄCY
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych i konferencyjnych.
Meble powinny być dostarczone i zamontowane w Stacji Terenowej Klubu
Przyrodników w Owczarach, pod adresem : Owczary 17, 69-113 Górzyca.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Wszystkie zamawiane meble powinny być w podobnym stylu i kolorach (te same
laminatu i nóżek zastosowane we wszystkich rodzajach mebli).
Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu
zamówienia
1. Stół konferencyjny -rozmiary : długość 195-220 cm, szerokość 90-95 cm,
(większy)
wysokość 74-75 cm,
-blat : laminat w kolorze jasnym (brzoza, buk), grubość
blatu min. 2,5 cm, usłojenie skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi, krawędzie trwale zabezpieczone
doklejką z tworzywa sztucznego lub laminatu

kolory
Ilość
sztuk
8

-nogi wykonane z metalu, pokryte jasnym kolorem (np.
popielaty), na styku z podłogą zabezpieczone tworzywem
w celu ochrony podłóg przed zarysowaniem
-rozmiary : długość 120-130 cm, szerokość 70-80 cm, 6
wysokość 74-75cm
-blat : laminat w kolorze jasnym (brzoza, buk), grubość
blatu min. 2,5 cm, usłojenie skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi, krawędzie trwale zabezpieczone
doklejką z tworzywa sztucznego lub laminatu
-nogi wykonane z metalu, pokryte jasnym kolorem (np.
popielaty), na styku z podłogą zabezpieczone tworzywem
w celu ochrony podłóg przed zarysowaniem

2.

Stół konferencyjny
(mniejszy)

3.

Stół konferencyjny -rozmiary : długość 120-130 cm, szerokość 70-80 cm, 6
składany
wysokość 74-75cm
-blat : laminat w kolorze jasnym (brzoza, buk), grubość
blatu min. 2,5 cm, usłojenie skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi, krawędzie trwale zabezpieczone
doklejką z tworzywa sztucznego lub laminatu
-nogi składane (konstrukcja łatwa do złożenia przez jedną
osobę, wykonane z metalu, pokryte jasnym kolorem (np.
popielaty), na styku z podłogą zabezpieczone tworzywem
w celu ochrony podłóg przed zarysowaniem
Regał otwarty
-rozmiary : wysokość 180-200 cm, szerokość: 90–100 4
cm, głębokość: 32–36 cm, wysokość półek: 36–37 cm, z
tzw. plecami, wykonany z płyty, kolor laminatu jasny
(brzoza, buk)

4.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Cena powinna uwzględniać wykonanie, dostawę i montaż mebli w miejsce wskazane
przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie
dyskryminować przy tym żadnego z oferentów.
6. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady
oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na
podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze
względu na wartość zamówienia, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum edukacji
Klubu Przyrodników w Owczarach”.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20.12.2012 r.
Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy realizowanym w ciągu 21 dni od
daty wystawienia faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo –
odbiorczym.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta powinna zawierać :

• Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy, numer telefonu oraz numer NIP i REGON.
• Ofertę cenową należy podać łącznie oraz jednostkowo za poszczególne meble.
• Cena za realizację zamówienia przedstawiona jako cena brutto, zawiera podatek VAT,
który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
• Termin ważności oferty.
• Termin realizacji zamówienia.
• Warunki dostawy i montażu.
• Posiadać datę sporządzenia oferty.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
kp@kp.org.pl , faksem na nr: 68 382 82 36, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin do dnia 22 listopada 2012 r. do
godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kp.org.pl w dniu 15 listopada 2012 r.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Stacji Terenowej w Owczarach pani Ewa
Drewniak (tel. 95 759 12 20, email owczary@kp.org.pl ).
IX. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
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Załącznik nr 1

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:
Dostawa i montaż mebli biurowych i konferencyjnych do Stacji Terenowej
Klubu Przyrodników w Owczarch.

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
NIP:……………………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………….
Telefon kontaktowy:…………………………………
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
wskazanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 15 listopada 2012 r. :
Proponowana łączna cena brutto: ……………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………………..
proponowana łączna cena netto: ………………………………………………………………
słownie: ……………………………………………………………………………………….
podatek VAT:……….% , kwota podatku VAT………………..
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Stół konferencyjny
(większy) 8 szt.
Stół konferencyjny
(mniejszy) 6 szt.
Stół konferencyjny
składany 6 szt.
Regał otwarty 4 szt.

Kwota brutto za sztukę

Razem

RAZEM

2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: 20.12.2012r.
4.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty..

..…………………………………………
podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej

………..……................ dnia .............. 2012 r.

