
 

 

 

Zebrzydowice, 31-07-2018r. 

GOPS.271.1.2018-S+ 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na: 

„Zakup wraz dostawą wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Klubu Senior +” 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Gmina Zebrzydowice 
ul. Ks. A. Janusza 6 
43-410 Zebrzydowice 
Tel  32 4755119 

II.  Tryb udzielania zamówienia. 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1579 ze zm.) – 
zgodnie z art. 4 pkt 8. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia, w którym realizowane 
będą działania w ramach Klubu Senior +.  

W skład wyposażenia wchodzą: 

1. Szafa (regał) zamykana na klucz (dwudrzwiowa)– wysokość min. 180 cm szerokość min. 80 cm 
– 2 sztuki, preferowane kolory: buk, olcha, brzoza; 

2. Szafa (witryna) z przeszklonymi drzwiami – wysokość min 180 cm, szerokość min 80 cm. – 1 
sztuka – w kolorze szaf jak w pkt 1; 

3. Krzesła konferencyjne – rama stalowa, kolor czarny, tapicerowane tkaniną,  możliwość 
sztaplowania– 27 sztuk; 

4. Stół składany na kółkach (z możliwością łatwego transportu po złożeniu) wymiary minimalne 
blatu – 180 cm x 80 cm – 2 sztuki – w kolorze szaf – jak w pkt 1; 

5. Stojak na ubrania (na wieszaki) na kółkach, stalowy – 2 sztuki; 

6. Wieszaki ubraniowe drewniane – 25 sztuk; 

7. Stolik konferencyjny (dla prelegenta pod laptopa) – rama stalowa, wysokość regulowana 
umożliwiający wygodne  korzystanie z laptopa zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej – 1 
sztuka. 

IV. Termin wykonania usługi: 

Wyłoniony wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie określone w zapytaniu w terminie do 
31-08-2018r. 



 

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, 
aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 
stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

VI. Kryteria oceny oferty: 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryterium oceny ofert: 

Cena jednostkowa oferty brutto: 100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. 
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 

VII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: 

Ofertę/y należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. 
Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, 
osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@zebrzydowice.pl (skan z podpisem) wyłącznie na 
formularzu pn. „OFERTA CENOWA” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do 
dnia 10 sierpnia 2018 roku r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe–
SENIOR+ wyposażenie”. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może 
żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. 

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Daniel Kroczek Tel. 32 4755119 

11. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Formularz „Oferta cenowa”. 
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