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Olsztyn, dnia 03.07.2019 r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. DANE ZAMAWIAJACEGO 
  

Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,                                                       

42-256 Olsztyn, k. Częstochowy  

tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057,                     

adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                      

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do 

Oddziału Przedszkola w Biskupicach  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 

do zapytania 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży, dostarczenia i montażu do 

Zamawiającego wyposażenia przedszkola opisanego w załączniku nr 1 do 

zapytania. Wyposażenie musi spełniać wymogi norm UE, a produkty, które tego 

wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, 

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem.  

4. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz 

dopuszczony do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

przedszkolach.     

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy posiadający wszystkie 

wymagane przepisami polskiego prawa normy, atesty, świadectwa i certyfikaty 

jakości oraz bezpieczeństwa i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem. Wymagane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć przy  dostawie przedmiotu umowy.  

6. Wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być 

złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć szczegółowe instrukcje obsługi i 

konserwacji w języku polskim. 

8. W przypadku gdy dostarczone meble lub jego elementy będą uszkodzone lub 

ulegną uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę 

http://www.olsztyn-jurajski.pl/
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wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do 

odbioru. 

9. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany 

do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.  

10. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy 

będą usuwane przez niego na jego koszt. Dostawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem budynku przedszkola (w szczególności 

podłóg, ścian, okien, drzwi itp…) 

11. Koszt montażu/ustawienia ponosi Wykonawca i winien być wliczony w cenę oferty. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie braki i wady dostarczonego 

przedmiotu zamówienia, w tym powstałe podczas transportu. 

13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak 

towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, 

znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie 

ofert równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych, 

estetycznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

14. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta. Na 

dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy 

gwarancji i rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i 

certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia, w formie 

papierowej. 

15. W ramach gwarancji Wykonawca wymieni towar uszkodzony na towar wolny od 

wad na własny koszt. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń  spowodowanych 

z winy Zamawiającego, na skutek przypadków losowych, zużyciem naturalnym, 

działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie itp.), nieprzestrzeganiem zasad 

użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami 

chemicznymi lub elektrycznymi.  

16. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

każdym opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy podając powody niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.  

18. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia w okresie wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji; 

19. Wykonawca uzgodni termin dostawy z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem 

z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia. 
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20. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:  

39100000-3 Meble   

39150000-8 Różne meble i wyposażenie 

39161000-8 Meble przedszkolne 

37520000- 9 Zabawki  

39130000-2 Meble biurowe 

39110000-6 Siedziska krzesła i produkty z nimi związane  

44613400-4 Pojemniki do przechowywania 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.09.2019 r. 

2. Wykonawca przedmiotu umowy odbędzie się w terminie od 23.09.2019 r. do 

30.09.2019 r.  

3. Dostarczenie do Zamawiającego poszczególnych asortymentów przedmiotu 

zamówienia oraz montowanie mebli dokonywane będzie w dni robocze                

(z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) do budynku Oddziałowego 

Przedszkola w Biskupicach ul. Szkolna 4 po wcześniejszym uzgodnieniu                

z Zamawiającym daty i godzin dostawy. 

4. Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają podpisanie 

protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie 

przedmiotu umowy.   

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej:  Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w 
ww. zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w 
ww. zakresie.  

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT:   

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  

          cena  60% , termin gwarancji 40%.  

 

6. INFORMACHA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:  

 

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający 

dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zabawki-4272
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Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena 60% 

2 Termin gwarancji           40% 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 

KRYTERIUM OCENY OFERT.  

 

1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według 

wzoru matematycznego:  

Kryterium I  –  cena – waga 60%  

 

                            Najniższa cena ofertowa 

Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 60% 

                             Cena oferty badanej 

 

Kryterium II  – Termin gwarancji – waga 40 %  

W Ocena kryterium „Termin gwarancji” nastąpi w skali punktowej od 0 do 30 

pkt., według wzoru matematycznego:  

 

                               Oferowany  okres gwarancji oferowany  

                                      (w miesiącach), w ofercie badanej. 

Termin gwarancji   =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %                                

36 miesięcy              

 

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji i rękojmi (minimalny termin 

gwarancji i rękojmi  24 miesięcy maksymalny punktowany termin gwarancji i 

rękojmi 36 miesięcy).  

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji 

krótszego niż 24 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji krótszego 

niż 24 miesiące, odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada 

treści zapytania ofertowego.  

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 

zaoferował gwarancję na okres 24 miesiące. 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym  

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 

tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
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8. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego,42-256 Olsztyn Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,   Biuro Obsługi Interesanta w terminie do 

dnia 18.07.2019 r., w godz. pracy urzędu.  

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez 

względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i 

zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób 

następujący: 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 

oferta na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

4. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format 

nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu 

A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

9. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2  

2) Szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2a do 

zapytania  

3) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podać nazwę i adres firmy.  

4) Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku  

gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Odpowiednie 

pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 

prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 

te osoby. 

3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
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prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

ofert.  

5. Termin ważności oferty 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert. 

6. Dostawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu 

koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez 

podania przyczyny.  

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: P. Agnieszka 

Celeban, tel. 34 328 50 76 wew. 27, adres poczty elektronicznej: 

aceleban@olsztyn-jurajski.pl.,  

10. Załączniki do zapytania ofertowego:  

 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  

 Załącznik nr 2a – Kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia  

 Załącznik nr 3 –  Wzór umowy  

 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z 

siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 

50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;   

2)    Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z 

którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-

jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego do 30 000 Euro 

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

mailto:aceleban@olsztyn-jurajski.pl
http://www.olsztyn-jurajski.pl/
mailto:sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
mailto:iod@olsztyn-jurajski.pl
mailto:iod@olsztyn-jurajski.pl
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umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)     posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych**; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9)     nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 Wyjaśnienie:  

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników,  

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich.  


