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                                      Zapytanie ofertowe 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie pokoi i łazienek. 
 
Lp. Nazwa Ilość 

1 MINIBAR do zabudowy 485 x 385 x 385 (W x Sz x Gł w mm) 8 

2 SEJF 195×430×370 mm 8 

3 ZESTAW POWITALNY (czajnik z tacą) 8 

4 SUSZARKA ŁAZIENKOWA BIAŁA 8 

5 
KOMPLET DOZOWNIKÓW MYDŁA W PŁYNIE PLASTIKOWY, do umywalki i 

prysznica o poj.0,5-0,7l 8 

6 PÓŁKA ZE STALI CHROMOWANEJ NA RĘCZNIKI Z DRĄŻKIEM 8 

7 
KOMPLET LUSTER DO ŁAZIENKI (lustro 80/110 + lusterko kosmetyczne 

powiększające ścienne)  8 

8 UCHWYT NA ZAPASOWĄ ROLKĘ PAPIERU 8 

9 KOSZ PEDAŁOWY ZE STALI CHROMOWANEJ 10l 8 

10 KOSZ PEDAŁOWY ZE STALI CHROMOWANEJ 5l 8 

11 ODKURZACZ PROFESJONALNY do pracy ciągłej 1 

12 ZESTAW DO PRASOWANIA (żelazko + deska) 8 

13 KOMPLET WIESZAKÓW ANTYKRADZIEŻOWYCH 8 
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Dane techniczne zestawu do prasowania: 

● żelazko z funkcją antykradzieżową (połączone z deską) 
● hak umożliwiający powieszenie deski w szafie 

Dane techniczne suszarki: 

● suszarka z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem 
● montowana na ścianie 
● moc od 1200W 

Komplet wieszaków zawiera 10sztuk 

Jeżeli w opisie lub projekcie dotyczącym przedmiotu zamówienia występują nazwy własne 
lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który odpowiada opisowi 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w 
dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu 
przedmiotu zamówienia: 

a)      ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej 
dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań; 
b)     nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych 
rozwiązań. 
 
a) Warunki udziału w postępowaniu 
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni wykonawcy, którzy spełniają 

minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie, dotyczące: 
1) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotowego zamówienia ,którzy udokumentują  powyższe na podstawie 
oświadczenia  

2) Nie są  powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Oświadczenie 
Oferenta/Wykonawcy) 
3) Ponadto złożą  ofertę odpowiadającą na  zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie. 
 
 
c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w  oparciu o 

następujące kryteria. 
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów i 
przypisanych im wag: 
 

1 Cena Wartość punktowa waga 100% 

 
 
d) Opis sposobu przyznawania punktacji 
 
Cena inwestycji  netto  waga 100% liczba p-któw 100  K= ( cena netto najniższej oferty/ cenę 
netto badanej oferty ) * 100 pkt 



1.Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższa ilość punktów za 
kryterium cena , Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą 
punktów.  
2. Jeśli dwie oferty uzyskają łącznie taką  samą ilość punktów wówczas  wygrywa oferta  o 
krótszym terminie  realizacji  zadania ,następnie o korzystniejszych warunkach płatności  
(kwota zaliczki na poczet realizacji zadania) . 
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazana 
oferentom w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adresy wskazane przez 
oferentów do korespondencji lub pocztą elektroniczną lub dostarczona osobiście. 
4. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, jest rekomendowany jako 
Wykonawca i otrzyma zamówienie. 
 
d ) Informacja na temat zakresu wykluczenia 
1.Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
2.Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny wskutek zastosowania nieprawidłowej stawki 
VAT. 
3.Oferty nie mogą być składane przez podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo z 
zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między          
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu         
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z          
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,        
polegające w szczególności: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,         
pełnomocnika 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej ,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  do drugiego stopnia  lub w 
stosunku przysposobienia opieki lub kurateli 
 
e) Termin składania ofert 

 

     Termin składania ofert upływa  Dzień Miesiąc Rok 

07 08 2019 

 
 
 
 
 
f) Termin realizacji zamówienia  

 Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 
zamówienia  upływa w dniu 

Dzień Miesiąc Rok 



20 08 2019 

g) Ofertę należy złożyć w: 
- siedzibie  NordPano Mikolaj Kostuch 
ul. Wichrowe Wzgórze 13 
83-333 Chmielno 
- adres e-mailowy  mikolaj@kostuch.pl 
 
h) Akceptowalne formy składania ofert:  
Oferty mogą zostać przesłane 
- listem  
- pocztą kurierską 
- złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego 
-e-mailem  
 
  i) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej 

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres) 
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis 

przedmiotu zamówienia ) 
- wartość oferty netto / brutto, /wartość podatku VAT 
- termin realizacji zamówienia 
- termin ważności oferty 
- okres gwarancji 
- oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 

oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na 
papierze firmowym, itp.)  

- oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub 
osoby uprawnionej do wystawienia w jego imieniu.  

- w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby 
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu 
uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. 

- koszt transportu wliczony w cenę produktu 

- dopuszcza się minimalne różnice w rozmiarach 

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki 
płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, 
przeglądów i serwisowania urządzenia itp.  

 
        j )  Postępowanie ofertowe może być unieważnione w przypadku  braku złożenia co 

najmniej  dwóch ofert  zgodnych z zapytaniem ofertowym  
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        k ) Wyznaczony termin składania ofert to  dzień   wpływu do siedziby firmy 

       l )  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku: 
1. Jej treść  nie odpowiada  treści zapytania ofertowego lub 
2. Została złożona przez podmiot  
a ) nie spełniający warunku  udziału w postępowaniu w sprawie wyboru  przez beneficjenta 

wykonawcy danego zadania ujętego w  zapytaniu ofertowym  lub 
3. Złożona po wyznaczonym terminie  składania ofert  
 

  
 
 
 
 

Mikolaj Kostuch 
(Czytelny podpis beneficjenta /osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


