Warszawa, 21 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
„Dostawa krzeseł biurowych do samodzielnego montażu do wybranych obiektów IMGW-PIB”
Opis przedmiotu zamówienia:
1.

2.

3.

4.

Krzesło biurowe Grospol Coco BS Black HD – w ilości 25 szt.
a) pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym
b) siedzisko oraz oparcie z tkaniny odpornej na zużycie w kolorze czarnym – rodzaj tkaniny
Note01
c) rolki/kółka samohamowne z tworzywa umożliwiające płynne przemieszczanie po twardym
podłożu
d) zagłówek o regulowanej wysokości
e) oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym
d) podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia, regulacja góra/dół
Krzesło biurowe NOWY STYL INTRATA O12 HRUA R20I TS25 – w ilości 15 szt.
a) pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym
b) siedzisko oraz oparcie z tkaniny odpornej na zużycie w kolorze czarnym – rodzaj tkaniny
SM01
c) rolki/kółka samohamowne z tworzywa umożliwiające płynne przemieszczanie po twardym
podłożu
d) podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia, regulacja góra/dół
e) tapicerowany zagłówek z regulacją wysokości
Krzesło biurowe ELZAP SHINE EFG 101B – w ilości 2 szt.
a) pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym
b) siedzisko oraz oparcie z tkaniny odpornej na zużycie w kolorze czarnym – FV-1
c) oparcie tapicerowane ciemną siatką VM-1
c) rolki/kółka uniwersalne
d) podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia regulacja góra/dół, przód/tył
e) regulacja głębokości siedziska
Krzesło biurowe NOWY STYL TAKTIK R 19T ts25 – w ilości 1 szt.
a) pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym
b) siedzisko oraz oparcie z tkaniny odpornej na zużycie w kolorze czarnym – rodzaj tkaniny
C11
c) rolki/kółka samohamowne z tworzywa umożliwiające płynne przemieszczanie po twardym
podłożu
d) podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia, regulacja góra/dół

5.

Krzesło biurowe DAC MOBEL DAC A – w ilości 1 szt.
a) pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym
b) regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych
c) oparcie tapicerowane siatką
d) siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze "schwarz nacht"
e) podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia regulowane góra/dół

Miejsce dostawy:
1. IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
a) Grospol Coco BS Black HD – 13 szt.
b) NOWY STYL INTRATA O 12 HRUA – 13 szt.
c) NOWY STYL TAKTIK R – 1 szt.
d) DAC MOBEL DAC A – 1 szt.
2. IMGW-PIB, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
a) Grospol Coco BS Black HD – 8 szt.
b) ELZAP SHINE EFG 01B – 2 szt.
3. IMGW-PIB, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
a) Grospol Coco BS Black HD – 1 szt.
b) NOWY STYL INTRATA O 12 HRUA – 2 szt.
4. IMGW- PIB, ul. Bratków 10, 40-045 Katowice
a) Grospol Coco BS Black HD – 1 szt.
5. IMGW-PIB, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
a) Grospol Coco BS Black HD – 2 szt.

Termin realizacji:
Dostawa i fakturowanie: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do każdej z dostaw krzeseł biurowych realizowanych do ww. lokalizacji Zamawiającego, Wykonawca
dołączy sporządzony i podpisany Protokół odbioru przedmiotu zamówienia ze wskazaniem m.in. ilości
poszczególnych rodzajów krzeseł wraz z miejscem/adresem dostawy towaru. Jeden egzemplarz
protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego odbierającego towar w danej lokalizacji,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przesłanej Zamawiającemu faktury.
Proponowana cena oferty:
Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykonawca określi ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia oraz owartość całkowitą oferty netto,
podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, obejmującą wszystkie koszty
czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym w szczególności:
koszty
przesyłki/dostawy,
opłaty,
koszty
wynagrodzeń
osób
zaangażowanych
do wykonania niniejszego zamówienia, koszty wyposażenia pracowników, zysk Wykonawcy i inne
należności płatne przez Wykonawcę, oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją
przedmiotowego zamówienia.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Oferowane meble muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.
z 1998 r., Nr 148, poz. 973)

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie
zawartej przez Strony umowy. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie
ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Płatność faktury:
Płatność zrealizowana zostanie przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
Gwarancja:
Dla krzeseł biurowych:
NOWY STYL TAKTIK R 19T ts25,- 3 lata gwarancji
Grospol Coco BS Black HD, DAC - 3 lata gwarancji
MOBEL DAC A - 3 lata gwarancji
NOWY STYL TAKTIK R 19T ts25 - 5 lat gwarancji
ELZAP SHINE EFG 101B - 5 lat gwarancji
od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Osoby do kontaktu:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Rafał Kwiatkowski, tel. 22 5694424, e-mail: rafał.kwiatkowski@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 28 października 2020 r. do godziny 12:00
w formie tradycyjnej/papierowej na adres IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rafał.kwiatkowski@imgw.pl
Ważność oferty – co najmniej 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki:
1.
2.

Formularz ofertowy
Klauzula RODO

