  
 
 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
Ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin tel. (22) 763-07-80, faks (22) 763-07-80 e-mail: zszp_ciemne1@op.pl
REGON - 016360559 
NIP - 1251108770
 
  
 
Zaproszenie do składania ofert 
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  











 
 
ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
Ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin tel. (22) 763-07-80, faks (22) 763-07-80 e-mail: zszp_ciemne1@op.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn. „Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i częściowe doposażenie  mebli do stołówki/ świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu adaptacji  do 8-letniej szkoły podstawowej”. 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i częściowe doposażenie mebli do stołówki/ świetlicy 
 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w celu adaptacji do 8-letniej szkoły podstawowej”. 
 
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i częściowe doposażenie stołówki celem adaptacji pomieszczeń do . 
	Meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 
	Oferta winna łączyć w sobie nowoczesny wzór z najwyższą jakością, komfortem i funkcjonalnością oraz dawać możliwość przechowywania dokumentów i innych materiałów ( pomocy dydaktycznych) według najwyższych standardów. 
	Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia przed sporządzeniem oferty pożądana jest wizja na miejscu w celu dokonania szczegółowych obmiarów i ustaleń w aspekcie uwarunkowań lokalowych. 
	Kolor mebli: wybrany przez Zamawiającego. 
	Szafki, szafy  muszą być zamykane na kluczyk. 


	Wszystkie krawędzie narożników i krawędzie blatów nieprzylegające do ścian powinny być zaokrąglone. 
	Materiał: płyta melaminowana gr. 28 mm i 18 mm. 

 

	Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcy gwarancji jakości na meble. 
	Cena określona w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
	Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 




 
SPOSÓB UZYSKANIA 	INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
Ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin tel. (22) 763-07-80, faks (22) 763-07-80 e-mail: zszp_ciemne1@op.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu  zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 23 sierpnia 2017 r. 
 
OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: Cena – 100% 
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu  
zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów  w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
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C = file_0.wmf
 


 x 100 pkt 
	 	C o 
gdzie: C min  – cena brutto oferty najtańszej 
	 	C o 	– cena brutto oferty ocenianej 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną) na adres: zszp_ciemne1@op.pl lub złożyć pisemnie nie później niż do dnia 30 czerwca 2017r. do godziny 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, ul. Wołomińska 208. . Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone. Otwarcie ofert o godz.11.00 w dniu 30 czerwca 2017r.
 
ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta cenowa”. 
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 	wzory  w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 	tego  opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem)  i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: oraz opisane: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
OFERTA na: 
„Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i doposażenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w celu adaptacji do 8-letniej szkoły podstawowej”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty – zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział  w postępowaniu. 
 
INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, 
	MAILEM LUB DROGĄ  POCZTOWĄ
Dyrektor ZSz-P
………………………………………… 
(Kierownik Zamawiającego) 
 

