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ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY 
w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty pomiędzy  

od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 
na 
 

Dostawę mebli do kuchni, jadalni, sali komputerowej oraz sal do rehabilitacji do 
Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. 

„SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach 
nr RPMP.09.02.03-12-0458/16współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 
Zamawiający: 
Firma Usługowo-Handlowa „DADAK” 
Urszula Majocha 
ul. Kluczewska 132 
Chechło 
32-310 Klucze 
tel. 32/646 03 64 
 
zaprasza do złożenia oferty: 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Dostawa mebli do kuchni, jadalni, sali komputerowej oraz sal do rehabilitacji do 
Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach obejmująca dostawę krzeseł 
biurowych, biurek pod komputer, regałów do sali komputerowej, szafek na odzież, 
stołów do zajęć terapeutycznych, regałów na sprzęt do rehabilitacji, krzeseł dla seniora, 
krzeseł do jadalni, stolików do posiłków, aneksu kuchennego oraz kanap w ramach 
projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w 
Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 
W przypadkach, kiedy użyto nazw własnych, wskazano katalog lub stronę internetową 
dla określenia parametrów lub zobrazowania towarów Zamawiający dopuszcza złożenie 
ofert równoważnych o parametrach porównywalnych lub wyższych. 
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W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie sprzętu równoważnego, 
Wykonawca powinien wykazać, że oferowany przez niego sprzęt jest równoważny  
i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego 
Wykonawca przedłoży do oferty stosowne dokumenty, którymi w rozumieniu 
Zamawiającego jest dokument dopuszczający towar do obrotu tj. atesty, certyfikaty 
oraz specyfikacje techniczną sprzętu. 
W przypadku sprzętu równoważnego Wykonawca wyspecyfikuje (podkreślone kolorem) 
cechy charakterystyczne potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu ze sprzętem 
opisanym przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych 
towarów w stosunku do określonych w Załączniku 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
ciąży na Wykonawcy. 
Sprzęt musi posiadać certyfikaty dopuszczające sprzęt do obrotu (jeżeli są wymagane) 
które Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą. 
  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w XI częściach. Wykaz sprzętu wraz ze 
szczegółowym opisem dla każdej części zawarty jest i oznaczony w Załączniku 2 – Opis 
przedmiotu zamówienia. 
 
Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy: 
Dostawa mebli w miejsce wskazane przez Zamawiającego  tj. do: Dziennego Ośrodka Pobytu 
Osób Starszych w Laskach, przy ul. Błędowskiej,  32-329 Bolesław wraz z jego 
rozładunkiem. 
 
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany 
Zamawiającemu – w terminie do dnia 11.09.2017r. 
 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
Wykonawca powinien: 
podać cenę jednostkową brutto każdej pozycji, pomnożyć przez ilość (liczbę) otrzymując 
cenę brutto pozycji, a następnie wszystkie pozycje zsumować obliczając cenę oferty (brutto). 
Wykonawca powinien podać kwotę podatku od towarów i usług (VAT). 
 
Wykonawca w cenę oferty powinien wkalkulować wszystkie koszty wynikające z usług 
dodatkowych tj. transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, konfiguracji itp. 
 
Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości 
zamówienia. 
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza. 
 
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
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Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest: Pani Dagmara Sowińska,                   
tel. 32/646 03 64, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 – 13.00. 
 
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT  
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty 
(brutto). 
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego 
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 
komputerowym, z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności,  
tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub 
podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna). W przypadku złożenia 
oferty mailowo należy załączyć skan oferty, sporządzonej i przygotowanej wg wskazanego 
powyżej opisu sposoby przygotowania oferty. 
 
Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do 

Zaproszenia). 
2. Cena oferty częściowej powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza 

„Oferta”. 
3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w każdej części. Oferta częściowa nie może 

zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 
5. Wraz z ofertą Wykonawca składa  wypełniony załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

– Formularz cenowo-ofertowy (Załącznik 2 do Zaproszenia). 
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017 r. godz. 08.30, na adres mailowy 
seniorzpasja@gmail.com (skan oferty) lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres 
Biura Projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” nr RPMP.09.02.03-12-0458/16w Bukownie,  
przy ul. Reymonta 31, 32-332 Bukowno.  
Wyznaczony termin składania ofert oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta 
powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. 
W przypadku złożenia oferty mailowo, w temacie lub w treści maila złożonej oferty należy 
wskazać: Zaproszenie do złożenia oferty – znak sprawy: Nr: 5/RPMP.09.02.03-12-
0458/16. 
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W przypadku złożenia oferty osobiście, pocztą, kurierem, ofertę należy umieścić w jednym 
nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: Zaproszenie do złożenia oferty – znak sprawy: 
Nr: 5/RPMP.09.02.03-12-0458/16oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie 
będą rozpatrywane. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
Chechło, dnia 24 sierpnia 2017 r. 
 
 

Firma Usługowo-Handlowa „DADAK”  
(-) Urszula Majocha 

 
 
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik 1 (oferta), 
2) Załącznik 2 część I, część II, część III, część IV– Opis przedmiotu zamówienia  

(Formularz cenowo-ofertowy). 


