
 
   

 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 02 grudnia 2021 r. 

 

Gmina Świedziebnia przystępując do realizacji zamówienia wyposażenia Dziennego Domu Pobytu 

w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem 

oświetlenia) i środki czyszczące 

39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 

32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy  

39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 

cateringowe 

33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Świedziebnia 

Świedziebnia 92A 

87-335 Świedziebnia 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia Dziennego Domu Pobytu 

w Czarnym Bryńsku realizowanego w ramach zadania publicznego pt. „Utworzenie i/lub wyposażenie 

ośrodka Senior+” oraz projektu pn. „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym 

ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

1. Wycena dotyczyć powinna dostawy mebli, pozostałego wyposażenia, sprzętu RTV i AGD, 

a także sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego, zgodnie z załączonym szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  z dnia 02 grudnia 2021 

r. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Dostawca jest zobowiązany w szczególności do:  

a) Dostarczenia wszystkich elementów wyposażenia fabrycznie nowych zgodnie ze złożoną ofertą. 



 
   

 
  

b) Dostarczenia wyposażenia spełniającego minimalne wymagania określone w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 

c) Przeprowadzenia dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy 

Świedziebnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. 

d) Miejscem dostawy jest Dzienny Dom Pobytu w Czarnym Bryńsku, Czarny Bryńsk 45, 87-320 

Górzno. 

e) Dostarczenia elementów wyposażenia w całości, przez co należy rozumieć meble i sprzęty 

gotowe do użytkowania np. zmontowane meble. 

f) Dostarczenia wyposażenie pod ww. adres na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewnienia 

rozładunku ze środków transportowych i wniesienia dostawy do pomieszczeń budynku. 

g) Przekazania przedmiotu zamówienia zgodnie z rygorem sanitarnym określonym podczas trwania 

pandemii COVID-19 przez organy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. 

h) Przekazania dostarczonego wyposażenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Dopuszcza się, bez potrzeby zmiany w umowie, różnice w wysokości, długości i głębokości 

elementów wyposażenia i sprzętu do 20% wartości określonej w  szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia po uprzednim uzgodnieniu różnicy między Dostawcą a Zamawiającym. 

5. Dostawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla dostarczanego asortymentu) 

gwarancji (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta lub korzystniejszy). Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu 

dostawy.  

6. Wraz z wyposażeniem Dostawca dostarczy dokumenty dotyczące wyposażenia, a w szczególności 

opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje 

konserwacji, gwarancje, atesty. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2021 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent może złożyć jedną ofertę dla zamówienia, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego z dnia 02 grudnia 2021 r. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta wymaga załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 



 
   

 
  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres: Urząd 

Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 

10:00. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: 

a.brzoska@swiedziebnia.pl 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści dotyczących 

złożonych ofert. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- Cena ofertowa - 100% 

Punkty będą przyznawane z zastosowaniem następującego wzoru: 

Cena najniższa /cena oferenta x 100 = liczba punktów 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 531 837 356 

osoba do kontaktu: Pani Anna Brzóska 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 
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