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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTA Ż MEBLI 

BIUROWYCH ORAZ WYPOSA ŻENIA DO ANEKSÓW KUCHENNYCH W RAMACH  
PROJEKTU „BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG 

WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE”; RPOP.01.01.01-16-008/11-00 z dn. 
04.06.2012 r. 

 
Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą Opolu 
Ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania 
oferenta: frssek@fundacja.opole.pl 

Przedmiot 
zamówienia 

Zakup, dostarczenie i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do aneksów kuchennych w 
ramach projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej 
podmioty gospodarcze” 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Zamówienie obejmuje zakup, dostarczenie i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do 
aneksów kuchennych do budynku Centrum Biznesu w ramach realizowanego projektu 
„Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty 
gospodarcze”. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia zgodny z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia o zamówieniu.  

Termin realizacji 
zamówienia 

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zamówienia w terminie 4 tygodni, 
licząc od dnia podpisania umowy, we własnym zakresie i na własny koszt. 

Kryteria wyboru 
Wykonawcy 

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów oraz załączników opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu. Ocena spełniania 
warunków będzie przeprowadzona metodą „spełnia” / „nie spełnia”. W pierwszej kolejności 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału 
w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania 
przyczyny oraz do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 
informacji, dokumentów lub wyjaśnień. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru wykonawcy, ograniczenia zakresu lub unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn. Zamawiający może odrzucić oferty zawierające rażąco niskie ceny. 

Termin oraz forma 
składania ofert 

Termin końcowy składania ofert:  do dnia 25.05.2015 r. (poniedziałek), godz. 15.00 
Dopuszcza się dowolne formy złożenia oferty: osobiście, przesyłka pocztowa, kurierska. 
 
Oferty prosimy składać na adres: 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
Z dopiskiem: „Nabór ofert – zakup, dostarczenie i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia 
do aneksów kuchennych w ramach projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej 
galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze” 
 
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty, a nie data stempla pocztowego. Oferty doręczone 
po podanym wyżej terminie podlegają odrzuceniu. 
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Sposób 
przygotowania 
oferty: 

- Oferta musi być wypełniona zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
 
- Zamawiający wymaga dołączenia do Formularza Ofertowego następujących Załączników: 
 
1. Próbek materiałów wykończeń: wszystkich rodzajów mebli i krzeseł; do oferty należy 
dołączyć fabryczny próbnik opisany w sposób nie budzący wątpliwości, do jakich mebli jest 
dedykowany. 
2. Kart katalogowych, prospektów lub folderów wszystkich rodzajów mebli i krzeseł; w celu 
potwierdzenia spełniania podanych w opisie wymogów do każdego rodzaju mebla należy 
przedstawić co najmniej jedną, osobną kartę katalogową, na której przedstawiony będzie 
proponowany mebel. Karta katalogowa/prospekt/folder musi zawierać nazwę mebla, nazwę 
użytego systemu meblowego, nazwę producenta oraz zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar 
zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające 
dostrzec, czy proponowany mebel spełnia określone w opisie wymagania. 
3. Atestów i certyfikatów: Wraz z ofertą należy dołączyć wszystkie wymienione w opisie 
atesty i certyfikaty; dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do 
jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście/certyfikacie musi być nazwą 
systemu w przedstawionym katalogu, folderze). 
4. Referencji: Trzy referencje na zamówienia mebli, odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością dostaw przedmiotowi zamówienia (kwoty nie mniejsze niż wartość netto składanej 
przez Wykonawcę oferty), z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonania i 
odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie. 
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 10.000,00 PLN. Wadium należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 8 Oddział w Opolu, nr rachunku 
97 1500 1575 1215 7000 5955 0000. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na 
konto Zamawiającego. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku 
wyboru Oferenta, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet realizacji umowy. W 
pozostałych przypadkach, wadium zostanie zwrócone na podany rachunek bankowy. 
6. Aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
- Oferta musi zostać przygotowana na pełen zakres ogłoszenia; nie przewiduje się 
rozpatrywania ofert częściowych. 
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. 
Zaleca się sporządzenie wniosku na komputerze lub maszynie do pisania. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania wniosku w formie elektronicznej. Strony oferty powinny być 
ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie, zbindowanie). 
- Oferta i wszystkie załączone dokumenty powinny odpowiednio podpisać lub poświadczyć za 
zgodność z oryginałem osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione w 
rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby nieujawnione w rejestrze lub 
ewidencji, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) dla tych osób, udzielone przez osoby ujawnione w 
rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są 
uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku 
ustanawiania pełnomocnika, należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający 
umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. 
- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
- Wszystkie zaproponowane wymagania muszą być systemowe, meble seryjnie produkowane. 
Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych 
konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  
- Zamawiający wymaga wskazania producenta oferowanego asortymentu: Osobna rubryka w 
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formularzu ofertowym do wypełnienia przez Oferentów: „Producent/Symbol”. 
- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego.  
 
KOMENTARZ:  
W przypadku, gdy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte zostały nazwy 
i oznaczenia producentów lub konkretnych produktów, ma to na celu jak najdokładniejsze 
określenie elementów, modeli i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu 
zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego, równoważnego asortymentu, pod 
warunkiem posiadania przez niego nie gorszych parametrów. W przypadku zaoferowania 
przez Wykonawcę równoważnego asortymentu, Zamawiający ustanawia obowiązek 
udowodnienia równoważności; należy przedstawić dokładny opis zastosowanych rozwiązań 
równoważnych w zakresie technologicznym i jakościowym. Jakość zastosowanych materiałów 
równoważnych należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi, że 
zastosowane materiały są zgodne z normami i wymaganiami jakie Zamawiający określił dla 
każdego rodzaj mebla. 
- Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą 
zostać zawarte w ofercie, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwości 
nakładania na Zamawiającego opłat, które bezpośrednio nie wynikały z przedstawionej oferty. 
- Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. 
- Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 
wymagających będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień/ uzupełnień dotyczących 
złożonych dokumentów i treści oferty. 

Forma płatności Przelew na podstawie Faktury VAT, termin oraz szczegóły zamówienia określać będą odrębne 
ustalenia po wyborze Oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Między Zamawiającym a 
Wykonawcą zawarta zostanie Umowa określająca szczegóły realizacji zamówienia. 

Informacje 
dodatkowe 

- Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 1,5 cm od wszystkich podanych w Opisie 
Technicznym Wyposażenia wymiarów zewnętrznych mebli / zestawów meblowych 
(tolerancja nie dotyczy elementów konstrukcyjnych i grubości płyty). 
- Zamawiający potwierdzi Wykonawcy wybraną kolorystykę na etapie zawarcia umowy. 
- Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z 
zakupem i dostawą mebli oraz sprzętu, a także usługę montażu. Cena ofertowa ma być 
wyrażona w wartościach netto.  
- Wymagany okres gwarancji na meble oraz sprzęt: 36 miesięcy. 
 
Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Oferentami i wybrania 
najkorzystniejszej oferty po negocjacjach oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia,  
w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. 
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy 
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub 
gdy podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od 
ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują 
żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, 
-została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako termin końcowy 
składania Ofert. 
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Pozostałe: 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania 
ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważniania postępowania 
zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, 
o fakcie wyboru Oferty. 

 

Opole, 15.05.2015r 

 

 

 


