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Świętochłowice, 16.08.2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

na zakup i dostawę mebli ramach projektu pn.  Sukces terapeutyczny - różne drogi  

i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. 

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs 

 

1. Dane zamawiającego: 

Agnieszka Rajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  

Agnieszka Rajczyk Kolorado – Usługi Edukacyjne  

Ul. Wiślan 11/ I, 41-608 Świętochłowice,  

NIP: 6272267938 

adres e-mail: biuro.kolorado@gmail.com,  

nr telefonu: 506 177 233 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do 5 gabinetów terapeutycznych 

zlokalizowanych przy ul. Górnej 6/I w Świętochłowicach. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 39100000-3 Meble 

 

2. Szczegółowy opis zamówienia 

 

L.P. NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ 

1 Szafa do sali terapeutycznej - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 
2 cm. 
Obudowa Szafy, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 100x35x201 cm  - (1szt)  
Półka, dąb bejcowany na biało w wymiarach ok 100x35 cm, ale pasująca do 
obudowy szafy -  (5szt)  
Drzwi z zawiasami na cichy domyk, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 
50x195 cm, ale pasujące do obudowy szafy (2szt)  
Gałka, czyli uchwyt ze skór garbowanej w kolorze brązowym (1 komplet, czyli 2 
sztuki)  

 
 
3 zestawy 
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2 Szafa do Sali SI – możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Obudowa Szafy, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 100x58x201 cm - (1szt)  
Obudowa szafy, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 50x58x201 cm - (1szt) 
Możliwość regulowania wysokości ułożenia półek wewnątrz regału dzięki 
wywierconym dziurkom 
Półka, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 100x58 cm (2szt)  
Półka, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 50x58 cm - (5szt)  
Drzwi z zawiasami na cichy domyk, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 
50x195 cm (3szt)  
Gałka, czyli uchwyt ze skór garbowanej w kolorze brązowym (2 komplety, czyli 
4 sztuki) 

 
 
 
1 zestaw 

3 Biblioteczka - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Regał z drzwiami częściowo szklanymi (górna część drzwi przeszklona), okleina 
dębowa bejcowana na biało, wymiary ok 80x30x202 cm, regulowane zawiasy 
na cichy domyk, możliwość regulowania wysokości ułożenia półek wewnątrz 
regału dzięki wywierconym dziurkom 

 
1  szt 

4 Szafa metalowa na dokumentację terapeutyczną - możliwość odstępstwa 
wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Szafa aktowa metalowa biurowa w kolorze RAL7035 (jasny popiel) o 
wymiarach mniej więcej 1990x1000x435mm (wys. x . szer. x gł.), szafa 
powinna posiadać 5 poziomów na przechowywanie (czyli 4 półki z możliwością 
przestawiania co 25 mm + dno szafy), aby mieściły się w niej dokumenty 
formatu A4 pionowo. 
Dodatkowe wymagania wobec dostarczonego mebla: 
- Wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm, wieniec górny 
oraz drzwi z blachy 0,8 mm , a pozostałe elementy z blachy 0,6 mm ze 
względów bezpieczeństwa (przechowywanie danych wrażliwych). 
-Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami ze względów bezpieczeństwa 
(przechowywanie danych wrażliwych). 
- Zamykanie patentowym z klamką ryglującym drzwi w 2 punktach co utrudnia 
dostęp do dokumentów osobom niepowołanym 

1 szt 

5 Biurko - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Biurko w kolorze jasnego brązu (okleina jesionowa), wymiary ok 118x45 cm, 
szuflada pod blatem z blokadą zapobiegającą nadmiernemu wysunięciu. 
Szuflada powinna pasować do laptopów o przekątnej do 14 cali.  

 
4 szt 

6 Krzesło do biurka - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Krzesło w kolorze turkusowym lub jasnoniebieskim, powinno spełniać 
normy  EN 16139-poziom 1 i posiadać możliwość układania jedno na drugim 
(sztaplowanie). Wymiary preferowane: wysokość całkowita 80 cm, szerokość 
(najszersze miejsce) 45 cm 

4 szt 

7 Stolik dla dzieci kwadratowy bukowy 80cmx 80cm - możliwość odstępstwa 
wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Blat o grubości 25 mm, wykończony laminatem HPL, dzięki czemu zyskuje 
odporność na: zarysowania i uderzenia, wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką 
temperaturę, zabrudzenia. Narożniki blatów powinny być delikatnie 
zaokrąglone ze względów bezpieczeństwa. Nogi okrągłe o śr. Ok 55 mm i  z 
możliwością regulacji wysokości na poziomy: 40, 46, 52, 58 cm. 
Stoliki powinny spełniać normy: PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, 
PN-F-06009:2001. 

5 szt 
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8 Krzesełko dla dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Krzesełka powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na 
zarysowania, zabrudzenia i wilgoć. Warunek konieczny to możliwość 
przechowywania jedno na drugim. Szeroko rozstawione i odchylone do tyłu 
nogi zapewniają wysoką stabilność. Kolorystyka szary i beż lub jeden z tych 
kolorów. Krzesełka powinny być dostosowane do dzieci o wzroście 93-116 cm. 
 

10 szt 

9 Krzesełko dla dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Krzesełka powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na 
zarysowania, zabrudzenia i wilgoć. Warunek konieczny to możliwość 
przechowywania jedno na drugim. Szeroko rozstawione i odchylone do tyłu 
nogi zapewniają wysoką stabilność. Kolorystyka szary i beż lub jeden z tych 
kolorów. Krzesełka powinny być dostosowane do dzieci o wzroście 108-121 
cm. 
 

10 szt 

10 Fotel do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów 
nie więcej niż 2 cm. 
Kolor szary, wygodny, tapicerowany, z możliwością ściągnięcia pokrowca do 
prania. Rama I nogi powiny być wykonane z litego drewna (stabilność). 
 

 
4 szt 

11 Fotel do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów 
nie więcej niż 2 cm. 
Fotel tapicerowany, miękki i wygodny, stabilny - nóżki z litego drewna w 
kolorze jasnym, kolor tapicerki niebieski lub turkusowy. Fotel powinien być 
niewielki ze względu na niewielką ilość miejsca, więc jego wymiary nie 
powinny przekraczać: Szerokość: 70 cm, Głębokość: 75 cm, Wysokość: 80 cm 

 
2 szt 

12 Stolik do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów 
nie więcej niż 2 cm. 
Stolik, okleina jesionowa wymiary około 45x45 cm, dodatkowe zabezpieczenie 
blatu warstwą lakieru 

 
1 szt 

13 Stolik do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów 
nie więcej niż 2 cm. 
Zestaw stolików tego samego koloru w odcieniach niebieskich, jeden większy, 
drugi mniejszy, blat okrągły, typ stolika kawowy. Wymiary stolików około 45-
50 cm. 
 

1 zestaw 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. 

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

zamawiającego. 

2. Zamawiający może zwrócić się do oferenta w celu przedstawienia szczegółowego opisu 

oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności ich wszystkich cech z tymi 
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wskazanymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie szczegółowego opisu 

oferowanych produktów w celu weryfikacji zgodności wszystkich parametrów zawartych w 

ofercie z tymi, które zostały opisane w treści zapytania ofertowego. Brak odpowiedzi oferenta 

na w/w wezwanie albo udzielenie odpowiedzi, z której wynikać będzie, iż parametry 

ofertowanych produktów nie są zgodne z tymi, które zostały opisane w treści zapytania 

ofertowego, będzie skutkować odrzuceniem oferty.  

4. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach 

proceduralnych i merytorycznych jest Pani Agnieszka Rajczyk, adres e-mail: 

biuro.kolorado@gmail.com, tel. 506 177 233 

 

5. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

− załącznik nr 1, Formularz ofertowy, 

− załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, 

− załącznik nr 4 Klauzula informacyjna w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę, 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę mebli". 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert. 

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać osobiście/ za pomocą poczty tradycyjnej w siedzibie Zamawiającego 

wskazanej w pkt 1 zapytania, za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności lub pocztą 

elektroniczną na adres: biuro.kolorado@gmail.com do dnia 24.08.2021 r. godz. 10:00. 

2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert. 

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową. 

4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

mailto:biuro.kolorado@gmail.com
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5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę 

brutto, netto, VAT w polskich złotych. 

 

8. Opis kryteriów oceny ofert 

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium: 

cena brutto w PLN: 100% 

Preferowana jest jak najniższa cena. 

Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad: 

 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą punktację, zamawiający wezwie tych 

oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający poinformuje Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za 

pomocą poczty elektronicznej. 

4. Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez ofertę wszystkich wymaganych warunków, 

w przypadku przekroczeniu oferowanej ceny, kwoty przyjętej na wykonanie usługi we wniosku 

o dofinansowanie projektu, oferta nie będzie rozpatrywana. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.  

 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

dostawy 

1. Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

2. Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. 

Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej. 
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12. Załączniki: 

Nr Nazwa załącznika 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań 

3. Projekt umowy 

4. Klauzula informacyjna 

 


