
 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup mebli 

biurowych wraz z transportem, 

montażem i ustawieniem 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,  
ul. Wiśniowa 40 b lok. 8,  

02-520 Warszawa,  

KRS 0000049694, NIP 527-13-11-973 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup mebli biurowych wraz z transportem, montażem i 

ustawieniem według poniższej specyfikacji technicznej: 

Wszystkie meble powinny tworzyć całość tzn. ten sam kolor, styl oraz wykorzystane do produkcji 

materiały. 

Specyfikacja techniczna: 

Materiały, z których powinny być wykonane meble i ich podstawowe parametry techniczne: 

- płyta wiórowa oklejona laminatem, obrzeża płyty oklejone w kolorze zbliżonym do płyty, 

kolor olcha/buk,  

-krzesło obrotowe tapicerowane, ciemny brąz/szary, z  podłokietnikami i regulowanym oparciem, 

obrotowe.  

Lp. Typ Wymiary [w cm] 

(szerokość/głębokość/ 

wysokość) 

Liczba sztuk 

1. Biurko proste 140/70/74, grubość 

blatu 25 mm 

7 

2. Kontener 43/45/56 7 

3. Krzesło obrotowe 47 / 41,5-45 / 44,5-58 

(dot. wymiarów 

siedziska) 

7 



 

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  01.07.2013 – 15.07.2013r. 

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: ul. Legionowa 28 lok. 609, 15-281 Białystok 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne kwalifikacje i zasoby do wykonania usługi. 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu będącym załącznikiem do zapytania oraz 

• być opatrzona pieczątką firmową,  

• zawierać adres oferenta numer telefonu, numer NIP, 

• posiadać datę sporządzenia, 

• zawierać cenę ogółem wykonania zamówienia podaną w  kwocie brutto i netto, 

• zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto dla każdej pozycji będącej przedmiotem 

oferty składanej przez Wykonawcę, 

• zawierać podpis Wykonawcy. 

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest Zbigniew Rogalski,  

tel. 85 679 26 45, 508 501 455 

7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w białostockim oddziale Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo ul. Legionowa 28 lok. 609, 15-281 Białystok, lub mailowo 

zbigniew.rogalski@idn.org.pl do dnia 27.06.2013 r. do godziny 12:00  (oferta w formie skanu ze 

złożonym podpisem wykonawcy), koperta powinna zawierać opis „Oferta cenowa na zakup mebli”. 

8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 

Usługodawców w oparciu o poniższe kryteria: 

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena  

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 



 

 

10.FINANSOWANIE 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 

wiejskich i małomiasteczkowych”.  

11.UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,  

a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 

cywilnego.  

12.ZAŁĄCZNIK 

1.Formularz cenowy 

 


