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Stalowa Wola, 30.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017/RPOWP I
z dnia 30.11.2017 r.
dotyczące usługi dostawy szaf biurowych, regałów archiwalnych i krzeseł do biurka
na potrzeby realizacji projektu
„Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”
w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

I. Zamawiający:
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, telefon/fax: 015 844-03-57, email: rig@onet.pl,
www.rig-stw.pl , NIP 865-20-39-216, REGON 830374880, KRS 0000072702.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy szaf biurowych, regałów archiwalnych i krzeseł do biurka na
potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu
pożyczkowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Budżetu Państwa wg załącznika nr 1 (zgodnie z opisem).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szafy biurowe, regały archiwalne i krzesła do biurka będące przedmiotem niniejszego zapytania powinny
zawierać poniżej określone parametry:
Lp.
Wyszczególnienie
Opis
Liczba sztuk
1.

Szafa biurowa dwudrzwiowa zamykana na kluczyk
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Wymiary szafy
(zewnętrzne):
szerokość 80 cm,
głębokość 38,5 cm,
wysokość 183 cm,
Kolor: klon
Rodzaj płyty:
laminowana
Grubość płyty: min. 18
mm.
Uchwyt: podłużny,
kolor srebrny satyna
Ilość półek : 4 szt.,
pięć przestrzeni na
segregatory,
poziomujące

2 sztuki
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2.

Regały archiwalne samodzielne

3.

Krzesło do biurka obrotowe – kolor czarny

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28.12.2017 r.
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regulatory w nóżkach
niwelujące
nierówności podłogi
wymiary 200x90x40
liczba półek - 5
materiał - metal
materiał półek - metal
regulowana wysokość
półek

siedzisko i oparcie
wykonane z tkaniny,
podłokietniki
wykonane z tworzywa,
wyprofilowane
oparcie,
regulacja wysokości
siedziska

6 sztuk

2 sztuki
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2. Wykonawca usługi.
Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców zarówno polskich jak i zagranicznych.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)+
załączyć ofertę dotyczącą przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym (Załącznik nr 2)
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
3. Sposób obliczenia ceny:
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
4. Sposób i termin zapłaty: Na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
5. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
IV. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
1.Ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie należy składać za pośrednictwem: osobiście lub pocztą na adres
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 11.12.2017 r. godz.
13.00, z dopiskiem „Oferta na dostarczenie szaf, regałów i krzeseł w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
6/2017/RPOWP I”
Oferta powinna zawierać wartość brutto wyżej wymienionej usługi.
2. W dniu 11.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert.
3. Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 12.12.2017 r.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.
V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe – zlecenie zamówienia na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty
VI. Kryteria oceny ofert i ich waga
Ocenie zostaną poddane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokona oceny i
porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:
a) Formalne:
•
Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy – wypełnienie załączników 1, 2 – oceniany na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
•
Oferty nie spełniające minimalnych wymogów zostaną odrzucone.
b) Merytoryczne:
•
Cena - waga procentowa kryterium – 100 %
Punkty za cenę zostaną przyznane według następującego wzoru:
Cena = najniższa cena brutto przedstawiona w ofercie / cena brutto oferty x 100 %
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w/w kryterium.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku nie wybrania
Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia
procedury zapytania ofertowego.
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VII. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)
jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2)
zostanie złożona po terminie składania ofert,
3)
będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4)
występować będą powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
5)
Oferta będzie niekompletna.
VIII. Pozostałe informacje:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: rig@onet.pl, ejarmolinska@rig-stw.pl, sburdzy@rigstw.pl .
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usługi.
5. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie
zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania
bez wyboru ofert.
7. Organizator postępowania i/lub oferent może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia zapytania, jeżeli
podmiot/ podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.
Informacji szczegółowych na temat zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 015 844-03-57.
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