
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  

ZAKUP MEBLI BIUROWYCH UŻYWANYCH  

WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM  

I USTAWIENIEM 

 

Nr postępowania: 1/05/2013, data: 10. 05. 2013 r. 

 

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 zamówienia jest zakup mebli biurowych używanych wraz z transportem, montażem  

i ustawieniem. 

Meble powinny stanowić komplet w jednolitym kolorze oraz materiale wykonania.  

Specyfikacja techniczna: 

 meble powinny być używane, w dobrym stanie technicznym i wizualnym,  

 materiał z którego powinny być wykonane meble: drewno lub płyta drewnopochodna, obrzeża 

płyt oklejone w kolorze zbliżonym do drewna/płyty, 

 kolor mebli buk, olcha lub brzoza, 

 wymiary mebli mogą różnić się od podanych wymiarów w zależności od modelu (+/- 10% 

poszczególnego wymiaru), meble danego typu powinny być jednakowe,  

 szafy oraz szuflady kontenerów powinny posiadać zamki wraz z kluczykami,   

 biurko powinno mieć otwory z zaślepkami w blacie na przewody oraz pod biurkami zaczepy 

na przewody i kable, 

 uchwyty szafy i szuflad z aluminium, 

 

Lp. Typ Wymiary [w cm] 

(szerokość/głębokość/ 

wysokość) 

Liczba sztuk 

1. 

 

Biurko proste 120/80/74 32 

2. 

 

Kontener 41/60/57 15 

3. 

 

Szafa aktowa 80/42/180 10 

4. 

 

Regał 80/42/180 4 

5.  Szafa ubraniowa 80/45/180 2 



 
 

6.  

 

Stół kuchenny 120/100/80 1 

7. 

 

Wieszak ubraniowy wolnostojący - 2 

8.  Komoda aktowa 78/44/80 3 

 
 

  

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro. 

 

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

 

Zadanie w całości po stronie Wykonawcy. 

 

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Udostępnienie pomieszczeń celem wykonania montażu i ustawienia mebli. 

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29. 05. 2013r. 

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: ul. Ozimska 25, 45-057 Opole, II piętro, prawe 

skrzydło. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

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

 

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW 

 

Wymagana minimum 1 rekomendacja potwierdzająca wykonanie przedmiotowej usługi  przez 

Wykonawcę. 

 

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta powinna: 

 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 zdjęcia mebli, 

 zawierać podpis Wykonawcy. 

 

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest Piotr Rudak,  

tel. 508 501 288.  

 

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Ofertę należy złożyć w opolskim oddziale Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo ul. Koraszewskiego 8-16,45-011 Opole, IV piętro, pokój 415, lub mailowo 

piotr.rudak@idn.org.pl do dnia 17. 05. 2013 r. do godziny 12:00  (oferta w formie scan-u ze złożonym 

podpisem wykonawcy), koperta powinna zawierać opis „Oferta cenowa na zakup mebli 1”. 

 

12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 

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

Usługodawców spełniających kryteria określone w punkcie III w oparciu o poniższe kryteria: 

 

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena  

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

 

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

 

Cena brutto oferty najtańszej 

________________________   X 100 = ilość punktów; 

Cena brutto oferty badanej 

 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

Na podstawie złożonej oferty, zostanie sporządzona umowa, podpisana przez obie strony. Wykonawca 

wystawi fakturę VAT po wykonaniu usługi. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

mailto:piotr.rudak@idn.org.pl


 
 

16. 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”.  

 

17. 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.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Pomocy Matematykom  

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo do zawarcia umowy. Fundacja może odstąpić od podpisania 

umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


