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Głuszyca 18.12.2017 r. 

Gmina Głuszyca  
ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

tel. 74 84 59 479 

fax 74 84 56 339 

 

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.22.2017 
(dotyczy dostawy wyposażenia żłobka) 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy 

z dnia 12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

NIP: 886-25-72-750, REGON: 890718248 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem oraz montażem wyposażenia dla 

pomieszczeń żłobka. 

2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Sowiogórski Raj –Głuszyca – adaptacja 

części pomieszczeń szkolnych na żłobek” – dostawa i montaż wyposażenia. 
3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. 

4. Dostawa wyposażenia została podzielona na cztery części: 

1) część I – meble – wyposażenie sal i szatni 

2) część II – meble kuchenne – zmywalnia naczyń, rozdzielnia posiłków 

3) część III – AGD  

4) część IV – wyposażenie różne 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. wykaz ilościowy zamawianych produktów, 

zawiera załącznik do zapytania ofertowego – „Zestawienie ilościowe”. 

6. Wyposażenie musi posiadać odpowiednie certyfikaty dla wyposażenia żłobków. 

7. Konstrukcja mebli ma być wykonana z płyt wiórowych laminowanych 18 mm, z okleiną, 

ściany tylne z płyty HDF lakierowanej. 

8. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od 

wad oraz spełniać wymogi norm określonych prawem. 

9. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39150000-8 Różne meble i wyposażenie; 39290000-1 

Wyposażenie różne. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; nie ogranicza się ilości 

części, na które można składać ofertę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy wymienione dla danej części. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia do asortymentu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji całości zadania, z uwagi na posiadane środki 

finansowe. 

13. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców. 

14. Wymagania stawiane Wykonawcy 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
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3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy 

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. 

16. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywiny ( Dz. U z 2017 r. 

poz. 459 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

18. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, licząc od 

dnia odbioru końcowego.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia do 31 stycznia 2018 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

w języku polskim. W formularzu ofertowym należy podać kwotę za całość asortymentu dla 

danej części. Do oferty należy dołączyć uzupełnione „Zestawienie ilościowe” (dla danej 

części) ze wskazaniem cen jednostkowych. 

4. W przypadku, gdy do oferty nie będzie dołączone uzupełnione „Zestawienie ilościowe” albo 

nie zostaną wycenione wszystkie wymienione elementy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do uzupełnienia. Jeżeli oferta nie zostanie uzupełniona w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

5. W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy oczywistej 

omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa netto. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną przez Wykonawcę. 

8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w zgodnej formie z wzorami. 

9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

12. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 28 grudnia 2017 r., do 

godz. 15
30

. Na kopercie należy zaznaczyć: Oferta na dostawę dla zadania „Sowiogórski Raj 

–Głuszyca – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek” – dostawa i montaż 

wyposażenia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres 

b.miszczuk@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak z obowiązku 

dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 29 grudnia 2017 r., a o wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem 

Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Płatność za pełnienie wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 dni po 

odbiorze końcowym i złożeniu faktury VAT/ rachunku. 

 

VI. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 

100% 
2. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (dla danej części) 

3. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego 

i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty zakupu oraz transportu. Ceny 

jednostkowe są stałe i nie ulegają zmianie w trakcie realizacji umowy. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która według poniższego wzoru uzyska 

najwyższą ilość punktów 

Cena najniższa z oferowanych 

C=  ------------------------------------------    

Cena oferty badanej 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

Z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa 

z zastrzeżeniem pkt II. 16 niniejszego zapytania. 

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy przesyłać na adres email: 

k.lazanowska@gluszyca.pl lub b.miszczuk@gluszyca.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 

3. Zestawienie ilościowe – załącznik nr 3        Zatwierdzam: 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 


