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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/2017/Biłgoraj 
 

 
1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego: 

 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce; Aleja Wilanowska 309A;  
02-665 Warszawa 

  
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Dostawa i montaż kompletnych mebli kuchennych wraz z wyposażeniem  
w domku nr 132M, domku nr 132I oraz domku nr 132H. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia podano w pkt. 7 niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
Miejsce realizacji zamówienia: SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju; ul. Zielona 
132; 23-400 Biłgoraj 
 

3. Okres realizacji zadania: 
 

Domek nr 132 M w terminie pomiędzy 27-30.03.2017 r. 
Domek nr 132 I w terminie pomiędzy 24-27.04.2017 r. 
Domek Nr 132 H w terminie pomiędzy 24-27.07.2017 r. 
 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

A. Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

B. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej 
ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty 
(KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców) 

 
5. Miejsce, termin złożenia ofert: 
 

A. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć  
w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie 
Zamawiającego: SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju ul. Zielona 132; 23-400 
Biłgoraj w zamkniętej i opisanej kopercie „Dostawa i montaż mebli 
kuchennych“ (liczy się data i godzina dostarczenia) 

B. W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego 
doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. 

C. Oferty należy składać do dnia 21.02.2017 r. do godz. 13:00  
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6. Kryteria oraz sposób oceny ofert: 
 

A. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert cena – waga 100%. 

B. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez 
Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny 
zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cmin 
C =                                                  x  100 pkt 

Cbad 

C   – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena 
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Cbad – cena oferty badanej 

C. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie 

wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma maksymalną ilość 

punktów, zgodnie z powyższym wzorem. 

 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
A. Wykonanie, dostawa i montaż kpl. mebli kuchennych wg 

zatwierdzonego projektu (Rys. 1-7) przy użyciu płyt gat. I firmy Kronopol 
oraz frontów Drewkol, a w szczególności: 

 Domek nr 132 I płyta laminowana kolor Orzech toskania D2453 o 
grubości 18 mm, blat POPIEL o grubości 38 mm, fronty Modrzew 
górski D134 z frezem KANION, zawiasy Hettich, system 
prowadnic szuflad GTV firmy DARO; zawiasy na wkrętach typu 
euro 

 Domek nr 132 H płyta laminowana kolor Jesion mesina D2605 o 
grubości 18 mm, blat D494 o grubości 38 mm, fronty Drewno 
mleczne D210 z frezem KANION, zawiasy Hettich, system 
prowadnic szuflad GTV firmy DARO; zawiasy na wkrętach typu 
euro 

 Domek nr 132 M płyta laminowana Popiel U112 o grubości 18 mm; 
blat D7561 o grubości 38 mm; fronty Szary pył D402 z frezem 
Kanion; zawiasy Hettich, system prowadnic szuflad GTV firmy 
DARO; zawiasy na wkrętach typu euro 

B. Dostawa i montaż osprzętu przynależnego do mebli, a mianowicie: 

 Chłodziarka Indesit BIAA 14 inox 

 Zmywarka wolnostojąca Bosch SMS 50d38 Inox wraz z 
podłączeniem 

 Okap teleskopowy Toflesz systemu VEGA o wydajności 550 m3, 
dwie turbiny, oświetlenie LED wraz z podłączeniem 

 Zlewozmywak 2 komorowy ARTERAM len z baterią stojącą 
Armatura Kraków model Krzem wraz z podłączeniem 
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 Płyta gazowa z piekarnikiem AMICA GHS 75312 aa wraz z 
podłączeniem 

 
Ostateczne kolory mogą w niewielkim stopniu ulec zmianie za zgodą stron 
Głębokość szafek górnych 400 mm !!! 
 
8. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 
kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert. 
 
9. Pozostałe warunki Postępowania:   
 
A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego 

oraz zmiany warunków zapytania ofertowego w każdym czasie i bez podania 
przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania ofertowego zostaną 
przekazane oferentom drogą mailową lub telefonicznie. 

B. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty tego 
samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. O odrzuceniu powyższych ofert 
decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostaną 
złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie 
oferty Wykonawcy.  

C. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi być 
wyrażona z dokładnością do setnych części tj. do drugiego miejsca po 
przecinku. Cena wyszczególniona w ofercie powinna zawierać cenę 
przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztów jakie będzie 
musiał ponieść Zamawiający. 

D. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego na etapie oceny formalnej. 

E. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną 
wykluczone na etapie oceny formalnej. 

F. Umowa z oferentem wybranym do zamówienia zostanie zawarta w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się 
przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez 
okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty 
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez 
dokonania wyboru oferty. 

G. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 
10. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami: 
 
Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie zamówienia 
jest: Jarosław Dąbrowski; tel. 882 133 383; mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org 
 
11. Rozstrzygniecie postępowania 

A. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie 
Zamawiającego i Oferenci mogą być przy tym obecni. 

B. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje: 

 Nazwa firmy 

 Adres (siedziba)firmy 

 Cenę netto i brutto oferty 
 
12. Wykaz załączników: 

mailto:jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy do podpisania przez Oferenta 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta 


