Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 341 17 61
Znak sprawy: SA.261.5.2019.AN

ZAPYTANIE OFERTOWE
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAPRASZA W DRODZE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP,
DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY CZĘSTOCHOWSKIEGO
CENTRUM ŚWIADCZEŃ
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy postępowanie podlega wyłączeniu ze stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
1986) .
1. ZAMAWIAJĄCY:
Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa
NIP: 573-28-75-373
Miejsce dostawy:
Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 341 17 61
e-mail: zamowienia@ccs.czestochowa.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na potrzeby
Częstochowskiego Centrum Świadczeń wyszczególnionych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
CPV – 39130000 Meble biurowe
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Meble objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe,
identyczne w obrębie poszczególnych pozycji oraz pozbawione defektów i
wad konstrukcyjnych, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
2. Postępowanie składa się z 2 zadań (części zamówienia), z których każde
może być przedmiotem oferty częściowej. Podział zamówienia na części jest
następujący:
a) część 1: Meble
b) część 2: Krzesła
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były produkowane seryjnie,
systemowo tj. w sposób pozwalający na łączenie w różnych konfiguracjach
oraz ewentualną rozbudowę.
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4. Materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby,
impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie muszą posiadać
atesty
dopuszczające je do stosowania w produkcji mebli wykorzystywanych w
pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi).
5. Dostawa obejmuje koszt transportu, dostarczenie, wniesienie na miejsce
wskazane przez Zamawiającego oraz montaż i ustawienie na koszt
Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia mebli do momentu ich
odebrania przez Zamawiającego.
7. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy
obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 2 lata, liczone od dnia dokonania
odbioru przedmiotu zamówienia.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania zawierający nazwy artykułów wraz z
opisem wymaganych właściwości
- wzór umowy - Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
realizacją usług oraz innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym
terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ ORAZ
WARUNKI NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą
działalność gospodarczą tożsamą z przedmiotem zamówienia, posiadają
niezbędne doświadczenie w realizacji podobnych usług oraz spełniają łącznie
wszystkie warunki potwierdzające ich spełnienie w Formularzu Oświadczenia
Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4 zapytania ofertowego, a także
akceptują warunki umowy.
2. Wykonawca na każdą część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez tego Wykonawcę.
3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami
określonymi przez Zamawiającego.
4. Złożona oferta powinna zawierać:
- Formularz oferty – Załącznik nr 1,
- Formularz cenowy - Załącznik nr 3,
- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres do doręczeń Zamawiającego lub w
formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@ccs.czestochowa.pl, w terminie
do dnia 25.04.2019r. do godziny 12:00. Za dzień złożenia oferty w terminie uznaje się
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dzień jej wpływu do Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Dokumenty ofertowe w
formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście) powinny być złożone w zamkniętej
kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy oznaczonej: ,,Oferta na zakup,
dostawę oraz montaż mebli na potrzeby Częstochowskiego Centrum
Świadczeń” w Sekcji ds. Administracyjno-Kancelaryjnych (pokój nr 13 lub 11 - I
piętro), natomiast w formie elektronicznej z tematem ,,Oferta na zakup, dostawę
oraz montaż mebli na potrzeby Częstochowskiego Centrum Świadczeń” wraz z
wymaganymi w zapytaniu ofertowym załącznikami. W przypadku zatytułowania oferty
przesłanej drogą elektroniczną w inny sposób, niż wyżej wskazany, oferta ta będzie
podlegała odrzuceniu w przypadku jej omyłkowego otwarcia przez Zamawiającego
przed wyznaczonym terminem składania ofert.
7. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:
1. Najniższa cena – 100%
Oferta Wykonawcy za najniższą cenę uzyskuje max. 100 punktów. Pozostałe
oferty otrzymają odpowiednią ilość punktów wg wzoru:
C
P1= n ×100
Cb

gdzie:
P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
najniższa cena
----------------------------cena w badanej ofercie

x 100

końcowa wartość punktowa oferty = ilość punktów za ‘’cenę’’
Cenę należy podać w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglić ją do pełnego
grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 gorsza pomija się, a końcówki
0,5 grosza oraz powyżej zaokrągla się do 1 grosza.
Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, a w szczególności uwzględnić koszt załadunku,
dostawy, rozładunku i montażu mebli w lokalizacji wskazanej przez
Zamawiającego.
Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3
do zapytania ofertowego) zawierający wykaz i ilości zamawianych mebli i
przenieść ją do formularza ofertowego.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
ilość punktów.
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W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, do
Wykonawców tych zostanie przesłane dodatkowe zapytanie ofertowe w celu
rozstrzygnięcia postępowania. Podana wówczas cena ofertowa, nie może być
wyższa niż cena zaoferowana w ofercie pierwotnej.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą
rozpatrywane.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze
odwoławczej.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści
zapytania ofertowego, zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zawierać będzie błędy w obliczaniu ceny oraz
Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w oświadczeniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w kilku wariantach.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w określonym terminie
Wykonawcy w celu uzupełnienia braków formalnych oferty oraz złożenia
wyjaśnień.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
zapytania ofertowego i jest to wiążące dla Wykonawców.
8. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi
tylko tego Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z którym to Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym
projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.
9. Dodatkowych informacji oraz wszelkich wyjaśnień mogą udzielić uprawnione
osoby:
1. Alicja Kleszcz – Sekcja ds. Administracyjno - Kancelaryjnych ul.
Sobieskiego 15 – tel. 34 341 17 61 oraz pod adresem e-mail:
akleszcz@ccs.czestochowa.pl
2. Anna Nabiałczyk - Sekcja ds. Administracyjno - Kancelaryjnych ul.
Sobieskiego 15 – tel. 34 341 17 61 oraz pod adresem e-mail:
anabialczyk@ccs.czestochowa.pl

1.
2.
3.
4.
5.

9. ZAŁĄCZNIKI;
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
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