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                                                                                   Lubomierz, dnia 26 października 2018r. 

ZP.271.21.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na dostawę mebli do żłobka w Wojciechowie 

 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO  
Gmina Lubomierz 

Plac Wolności 1 

59-623 Lubomierz 

Tel. (75) 7833166, (75) 7833151 

Faks (75) 7833167 

E-mail: ugim@lubomierz.pl,  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienia będzie udzielone poza ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt 8 ww.  ustawy 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz 

(Zarządzenia nr 3/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 09 stycznia 2018r.)  

  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest : 

 

Kod CPV: 39100000-3 Meble 

       Kod CPV: 39161000-8 Meble przedszkolne 

 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia: jest dostawa mebli i zestawów mebli do żłobka w Wojciechowie wg. 
specyfikacji  określonej w załączniku nr 2 . 

  Uwaga: Wypełniony załącznik nr 2 należy załączyć do oferty. 

 
3.3. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek wniesienie  
przedmiotu zamówienia (parter i 1 piętro) na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
3.4.  Jeżeli Zamawiający określając produkt będący przedmiotem niniejszego postępowania 
posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza składanie ofert 
równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego 
producenta aniżeli wskazanego przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może 
być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry 
techniczno - eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać 
gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, który 
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powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

  4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
4.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane do 17.12.2018r.  

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojciechów 35, Gmina Lubomierz.  

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
5. 1. Oferty należy składać w siedzibie urzędu: Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz 

lub przesyłać na adres e-mail: przetargi@lubomierz.pl do dnia 05 listopada 2018 r., do godz. 

12.00 

5.2. Z wybranymi oferentami zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi.   
 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
6.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6.2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość 
przedmiotu zamówienia.   
6.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
6.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.   
6.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 
(złoty polski). 
6.6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do 
przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada  2008 r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu  ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług ( Dz. U. z 2008r nr 212 poz. 1337) Cenę oferty zaokrągla się do 
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza.  
6.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
7. KRYTERIA OCENY OFERT. 
- kryteriami oceny ofert są:  
- najniższa cena (waga 100%) 
- punktacja w kryterium ceny: 
Każdy oferent oceniany będzie w skali od 0 do 100 pkt. 
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg poniższego 
wzoru: 
 

010*
badanejofertycena

najnizszacena
Kc  pkt*100% 
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8. INFORMACJE DODATKOWE 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 

  

9. OSOBA DO KONTAKTU:  
 Magdalena Szymańska  tel. 757833166 wew.33 e-mail: przetargi@lubomierz.pl 

 

  Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy   

2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 należy załączyć do 

oferty). 

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 

 

BURMISTRZ 

Gminy i Miasta Lubomierz 

/-/ 

Wiesław Ziółkowski 
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