Boguszów-Gorce, 10.07.2018 r.
WIM.7013.21.2.1.2018.ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz.
1579 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych
udzielanych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce oraz trybu prac komisji przetargowej
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc nr 1100/14 z dnia
30.05.2014 r.

Gmina Miasto Boguszów-Gorce zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż foteli oraz sof będących częścią wyposażenia Sali Ślubów w budynku
Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 33 sztuk foteli oraz 2 sztuk sof będących
częścią wyposażenia Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w BoguszowieGorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum
miasta Boguszów-Gorce”
I. Zakres ilościowy i asortymentowy przedmiotu zamówienia:
A. Fotele:

1) ilość - 33 sztuki
2) fotel dostawny na na czterech drewnianych nogach o przekroju okrągłym, o zmiennej
średnicy, biegnących skośnie względem podłoża, osadzonych w aluminiowych odlewach
mocowanych do konstrukcji kubełka, wyposażonych w stopki do podłóg twardych, kolor
drewna H6 - zgodnie z wzornikiem Profim. Oparcie i siedzisko fotela w kształcie
jednolitego kubełka z podłokietnikami. Kubełek ma posiadać konstrukcję metalową,
oblaną trudnopalną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych
w formach o gęstości min.75 kg/m 3. Klasa trudnopalności pianek musi być potwierdzona
świadectwem z badań zgodnych z obowiązującymi normami. Należy załączyć
oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Minimalne wymiary: szerokość: 670-680 mm,
głębokość: 600-610mm, wysokość: 870-890mm
3) tapicerka:
 29 szt - fotel w całości tapicerowany plamoodporną tkaniną. Kolor tkaniny SN-14 –
zgodnie z wzornikiem Profim. Skład 100% poliester, gramatura min. 300g/m 2,
odporność na ścieranie (cykle Martindale’a) min. 100 000, odporność na piling min.
4-5, trudnozapalność papieros, odporność na światło – min. 4-5, atest higieniczny.
 4 szt. - fotel w całości tapicerowany plamoodporną tkaniną. Kolor tkaniny NE - 17 –
zgodnie z wzornikiem Profim. Skład 100% poliester, gramatura min. 300g/m 2,
odporność na ścieranie (cykle Martindale’a) min. 100 000, odporność na piling min.
4-5, trudnozapalność papieros, odporność na światło – min. 4-5, atest higieniczny.
4) Wymagany okres gwarancji – 5 lat
5) Wszystkie wymienione wyżej atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych krzeseł, muszą być załączone do oferty.

Przykładowy wygląd i wymiary foteli:

B. Sofy:
1) ilość
- 2 sztuki
2) materiał wypełnienia

na siedzisku i oparciu: pianka trudnopalna PU. W całości
tapicerowana plamoodporną tkaniną obiciową. Kolor tkaniny SN-14 - zgodnie
z wzornikiem Profim. Sofa wsparta na metalowej płozie biegnącej wzdłuż bocznej krawędzi
sofy, chromowanej w technlogii chromu III (nie dopuszcza się stosowania chromu VI).
Grubość blachy płozy 6-7 mm; wysokość płozy – 130-140 mm, szerokość płozy 60-65 mm.
Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych. Siedzisko wykonane ze stelaża
z płaskimi sprężynami falistymi, pokrytego trudnopalną pianką PU. Stelaż sofy z litego
drewna pokrytego skleją oraz trudnopalną pianką PU o gęstościach min. 40 i min. 25 kg/m 3.
Klasa trudnopalności pianek musi być potwierdzona świadectwem z badań zgodnych
z obowiązującymi normami. Należy załączyć oświadczenie producenta o możliwości

wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Minimalne wymiary:szerokość: 1500-1550mm, głębokość: 685-695mm, wysokość: 710720mm,
3) tapicerka: skład 100% poliester, gramatura min. 300g/m 2, odporność na ścieranie (cykle
Martindale’a) min. 150 000, odporność na piling min. 4-5, trudnozapalność papieros, odporność na
światło – min. 4-5, atest higieniczny

4) Wymagany okres gwarancji – 5 lat
5) Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych sof, muszą być załączone do oferty.
Przykładowy wygląd i wymiary sof:

UWAGA:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do
oferty zdjęć (wizualizacji) wyglądu przedmiotu zamówienia oraz próbek materiału
obiciowego i nóżek dla każdego zamawianego asortymentu. Załączone próbki powinny
odzwierciedlać materiał, z którego zostaną wyprodukowane meble.

2. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
2.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.2. Wykonawca nie może:
a) znajdować się w stanie upadłości/likwidacji,
b) zalegać z opłacaniem podatków,
c) zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
3.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018 r.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5.2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
5.3. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN.
5.4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia w określonym
terminie.
5.5. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku
europejskim, m.in.:
 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo
ofertę.
6. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10 punktów,
a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze
wzorem:
najniższa oferowana cena

C = -------------------------- ×10
cena oferty badanej

gdzie C – wartość punktowa badanej oferty
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie zawierającej
oznaczenie: „Oferta – wyposażenie Sali Ślubów”, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1, I piętro, pokój nr 105.
Oferty należy składać w terminie do dnia 17.07.2018 r. do godziny 1700
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Dodatkowe informacje:
8.1. Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania ofertowego Oferentom
nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany
warunków niniejszego zapytania ofertowego.
9. Informacji o zamówieniu udziela:
Izabella Łączyńska tel. 74 844 93 11 wew. 32
10. Wymogi dot. oferty
Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty,
2. próbki materiału obiciowego,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że
jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
11. Załączniki do zapytania ofertowego
1. Formularz ofertowy
– załącznik nr 1,
2. Projekt umowy
- załącznik nr 2.

Burmistrz Miasta
/-/ Waldemar Kujawa

