
o R.0 t 1.5.3 6.2 0 1 9 IS

Ogrodzieniec, 28.01.2020 r.

ZAPROSZENIE DO TLOZENIA OFERTY CENOWEJ

I. ZAMAWIAJ CY

Zamawiaj4cy - Gmina Ogrodzieniec
Adres: Plac WolnoSci 251, 42-440 O$odzieniec
T elefoni 321 6'1 097 00, faks; 321 67 097 2!
Stona internetowa: www.ogodzieniec.Dl
Adres e-mail: osrodzieniec@oerodzieniec.pl
NIP:6492275822
REGON:276258842

T. NAZWA ZAM6WIENIA:

,,Adaptacja pomieszczei do potrzeb osdb niepelnosprawnych,,

TI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest zakup, dostawa i montdz mebli biuorrych.

Szczeg6lowy opis przedmioru zamowienia
l. Zestaw mebli biuowych A - 1 szt. obejmuj4cy:

a) biurko plyowe l60cm x 70 crn z panelem frontowym posiadajqce 2
przepusty kablowe;

b) kontenerek mobilny z trzfita szufladami i centralnym zarnkiern;
c) fotel obrotowy z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznie

wyprofilowanl,n oparciem. Oparcie i siedzisko tapicerowane pol4czeniem
tkaniny siatkowej i imitacji sk6ry w kolorze czamyrn. Fotel posiadaj4cy
rrechanizm TILT.

2. Zestaw mebli biuowych B - 1 szt. obejmuj4cy:
a) biurko o wyniarach l60x80cm z panelsm fiontowym oraz dwoma

ptzepustami kablow),rui. Biwko wykonane na stalowej ramie z blatem
pokrytlan lamioatem w kolorze szary;

b) kontenerek mobilny pokryty laminatem ze wszystkich stron w kolorze
szarym, posiadaj4cy 3 szuflady, centralny zamek, 4 kola skrgtfle z czego 2
posiadajqce hamulce. Szuflady z kontensra posiadajQce uchwlty z
aluminium;

c) fotel obrotowy posiadajqcy:
o profilowane siedzisko wykonane z wysokiej jakoSci &aniny;
. oparcie tapiceroware siatk4;
. zagl6wek o regulowanym kqcie polo2enia
o mechanizm TILT;
o regulowanepodlokietniki



. chromowan4 podstawQ i podnosnik

3. Meble biurowe - 1 zestaw obejmujqcy:

. 6 szaf+ 6 nadstawek o wymiarze 260x90x40 crn, zamykanych na zamek, 6

poziom6w segregator6w

4. Meble konferencyjne l kpl. obejmuj4cy:

. st6l konferencyjny o wymiarach 360x160x75 cm

. krzesla do stolu - 12 szt. posiadai4ce: oparcie i siedzisko tapicerowane z

oslon4 z tworz)5va sztucznego

5. Tablica suchoscieralna o wymiamch l70xl00 cm - 1 szt,

Wszlstkie wskazane powyzej pozycje, opr6cz tablicy sucho Scieralnej maj4 by6 w odcieniu

szaroici. Zamawiaj4cy v{ymaga udzielenia 24 miesigcznej gwamncji liczooej od dnia

podpisania przez strony protokotu odbioru.

Do oferty proszg dol4czyi zdjqcia zaproponowanych produkt6w.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

l. Kryterium syboru oferty - Cena brutto 100%

2. Termin wykonania zam6wienia:
- do dnia 2l lutego 2020r.

V. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferty nalezy skladai do dnia 5 lutego 2020r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzgdu

Miasta i Gminy Ogrodzieniec p. nr 17 lub pocztq na adres: Utz4d Miasta i Gminy

ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec (decyduje data wply'*'u do Urzqdu) 1ub

poczt4 elektroniczn4 na adres qgfu 9!q!gg@9g94[!94Q94!
Ofertq skladan4 osobi3cie lub przesylan4 poczt4 tradycyjn4 nalezy umieScid w zabezpieczonej

kopercie i opisa6 nazw4 i adresern zamawiaj4cego, a takze napisem ,,Adaptacja pomieszczei
do polrzeb osdb niepelnosprawdych".
2. W przlpadku oferty przesylanej poczt4 elektroniczn4 w temacie wiadomoici nalezy

wpisad ,,Adaptacja pomieszczeri do potrzeb os6b niepelnosprawnych"

3. Oferty zlozone po terminie nie bgd4 brane pod uwagg.

4. Zunawiajpcy rrie dopuszcza skladania ofert czg5ciowych lub wa antowych.

}.I. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nast4pi 5 lutego o godzinie 1 1:00 w siedzibie Zamawiajqcego

Urzqd Miasta i Gminy ogrodzieniec
Plac Wolnoici 25

42-440 Ogrodzieniec, pok. 33

Otwarcie ofert jest jawne.



VII. ISTOTNE DLA WNIOSKODAWCY POSTANOWIENIA

1. Jezeli Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zam6wienia

zostanie zawarte z Wykonawc4, kt6ry spelni wszystkie postanowienia i wymagania oraz

kt6rego ofeda okaze sig najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zam6wienia zostanie zawarte z uwzglgdnieniern danych

zawartych w ofercie Wykonawcy

3. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwoSci prowadzenia rozliczei w walutach obcych.

4. Warunki platrosci:

a) Platnosi za zrealizowane zam6wienie zostanie dokonana przelewem na konto wskazane

na fakturze vAT w terminie 14 dni od dnia dorpczenia faktury.

b) Podstawq wystawienia faktury bedzie protok6l zdawczo-odbiorczy podpisany przez

Zamawiajqcego i Wykonawcq..

VIII. UNIEWAZNIENIEPOST4POWANIA

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie moz1iwo56 zakoiczetia postgpowaria bez wyboru

zadnej z ofefi.
2. Zamawiaj4cy znstrzega sobie prawo do zniany postanowieh zaproszenia na k^zdym

etapie niniejszego postQpowania,

Do kontaktu w spmwie oiniejszego zam6wienia upowainiony j est Marcin Lipka,

e-mail: qJ!p!4@sg!9Cd9d9!.I!, tel. 32 67 o9 703

SEKRETATIZ MIAS]




