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Czernica, dnia 15.11.2011 r.

GKiI.271.32.2011.KM

GMIN.A CZEHNICA
ul. Kolejowa nr 3 Do Wykonawców

!55-003 C Z E R N I C A

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę pn.

Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ratowicach - stoły i krzesła

w ramach w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Województwa Dolnośląskiego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) stoły, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Lp Nazwa towaru Opis Ilość

1 stół a) wymiary: 80 X 80 cm 50 szt.
b) wysokość: standardowa - 80 cm
c) grubość blatu: 18 mm
d) rodzaj blatu: Topalit
e) podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z metalowych

chromowanych rur

2) krzesła, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Lp Nazwa towaru Opis Ilość

1 krzesła a) rama krzesła i oparcie metalowe chromowane 160 szt.
b) siedzisko: miękkie, tapicerowane, z micro lub microfibry
c) kolor siedziska: brąz
d) wymiary, jak na obrazku poniżej:
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3. Wymagania stawiane Wykonawcy

a) Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowym, nie używanym

b) Zamawiający wymaga min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach zamówienia towar

c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w

miejsca wskazane przez Zamawiającego

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi
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dla przedmiotu zamówienia do czasu wyqaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

e) Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane

przez Zamawiającego.

f) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim certyfikaty / atesty potwierdzające jego

dopuszczenie do użytkowania na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć te dokumenty wraz z

zamówionymi produktami.

g) Miejsce dostawy: Świetlica wiejska w Ratowicach ul. Wrocławska 52a 55- 003 Czernica

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.11.2011 r.

5. Kontakt z Zamawiającym:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

- Pan Marek Żelazny, tel.: 071 381 39 45 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu

zamówienia

- Pani Katarzyna Michalak, tel.: 071 381 3926 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

6. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z

Załącznikiem nr 1 do zapytania, jako cenę ryczałtową.

2) Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i

słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3) podana w ofercie cena ofertowa na poszczególne części musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z

obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertą, składającą się z Formularza ofertowego, należy złożyć pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

Miejsce i sposób złożenia oferty: Urząd Gminy w Czernicy Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1, fax 71 31801 24 lub e-mail:

k.michalak@czernica.pl

Termin złożenia ofert: do dnia 17.11.2011 r. do godziny 11:00.

8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych

kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena -100 %

2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości

zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym

wzorem:

C min

cena Pc = ----------- x 100

C

gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie

C min- naj niższa z cen w podanych ofertach



c - cena podana w badanej ofercie

3) Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą

dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

9. Pozostałe informacje

1. Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na całość przedmiotu zamówienia, Zamawiający prześle

zlecenie

2. Termin płatności: 21 dni od otrzymania faktury Vat. Zamawiający wymaga aby na fakturze wyszczególniony

został każdy towar.

3. Ze zrealizowanej dostawy zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy.

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

a) Formularz ofertowy

ZASTĘP~A. ÓJTA,
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mgr tnz, rtan Zaras



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy , '" .

Numer telefonu / fax .

Strona internetowa .
NUMER REGON .
NUMER NiP .

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak GKiI.271.32.2011.KM, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze
zm.) na dostawę pn.
Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ratowicach - stoły i krzesła,
w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.

CENA OFERTOWA ZAMÓWIENIA WYNOSI:

netto zł

+ °10 VAT zł

brutto zł

Słownie: .

Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2011 r.
Jednocześnie:

1. Cena zaproponowana przez nas w niniejszej ofercie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia i
zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do
składania ofert.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń.

4. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest
Pan / i / .
tet. kontaktowy .

5. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i I lub zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: .
Stanowisko: .
Imię i nazvsko .

(miejscowość i data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)


