ZAPYTANIE OFERTOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17,
zaprasza do udziału w konkursie ofert
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych
wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.
2. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport i montaż mebli biurowych w ilościach
i asortymencie określonym w Tabeli nr 1. Zaoferowane meble muszą być wykonane
z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub
certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności
z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich
funkcją

i

przeznaczeniem

niezwłocznie

po

ich

ustawieniu

lub

zamontowaniu

w wyznaczonych pomieszczeniach.
W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia
fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, wolnych od wad technicznych i prawnych,
rozpakowania, zmontowania, ustawienia (zamontowania) mebli, a także usunięcia
wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, przeniesienia na
Zamawiającego

własności

mebli

po

ich

dostarczeniu,

montowaniu

i

ustawieniu

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie zaoferowanym przez
Wykonawcę, niezależnie od liczby zadań realizowanych przez Wykonawcę.

Tabela nr 1
Lp.

Nazwa

Wymiar

Ilość

1.

Szafa ubraniowa

360x800x1840h

40

2.

Biurko

680x1400x750h

78

3.

Kontener z 1 szufladą i drzwiczkami

460x410x580h

78

4.

Regał aktowy zamykany

360x800x1840h

90

5.

Krzesło

n.dot.

80

6.

Stół konferencyjny

700x1400x750h

7

7.

Krzesło konferencyjne

n.dot.

68

3. Opis techniczny mebli
Okleina wszystkich mebli w kolorze klonu, klonu jutlandzkiego lub brzozy. Zamawiający
wymaga, aby wszystkie elementy objęte dostawą i montażem posiadały parametry
techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane poniżej:
1) Szafa ubraniowa
Dwudrzwiowa z drążkiem na wieszaki i półkami. Elementy wieńczące wykonane
z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1, o grubości ok. 28 mm. Ściany
boczne, drzwi i półki z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm w klasie higieny
E1. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane z płyty HDF.
Uchwyty metalowe. Szafy wyposażone w zamki patentowe, a drzwi montowane na
zawiasach puszkowych. Uchwyty drzwi metalowe.

2) Biurko

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Krawędzie
zabezpieczone PCV o gr. minimum 2 mm. Biurka wyposażone w metalowe stelaże
w kolorze aluminium. Blaty biurek wyposażone w przelotki kablowe.
Przykładowe modele biurek:

3) Kontener

Kontener z jedną szufladą i drzwiczkami. Elementy wieńczące wykonane są z płyt
wiórowych laminowanych w klasie higieny E1 o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne,
drzwi i półki wykonane z płyty w klasie higieny E1 o grubości nie mniejszej18 mm .
Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Ściany tylne wykonane są z płyty 18 mm lub
płyty HDF. Uchwyty metalowe. Kontenery wyposażone w zamki patentowe, a drzwiczki
montowane na zawiasach puszkowych.

4) Regał aktowy zamykany
Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych w klasie higieny E1
o grubości ok. 28 mm. Ściany boczne i półki wykonane są z płyty w klasie higieny

E1 o grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone listwą PCV. Metalowe

uchwyty z

polerowanego aluminium. Regał z drzwiami zamykanymi na zamek, zawiasy
puszkowe w komplecie dwa klucze. Wnętrze szafy z półkami poziomymi,
odległości pomiędzy półkami dostosowane do wysokości segregatora A4
ustawionego w pozycji pionowej.

5) Krzesło obrotowe
Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem
włókna szklanego lub aluminiowy). Samohamowne kółka jezdne do miękkich
powierzchni. Amortyzator umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
w zakresie min. 46-57 cm. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki, wyściełane pianką
poliuretanową lub innym materiałem umożliwiającym komfortowe użytkowanie.
Krzesło

ma

posiadać

siedzisko

o

wymiarach

nie

mniejszych

niż

47

cm

x 46 cm. Swobodna blokada kąta wychylenia oparcia względem siedziska możliwa
do wykonania bez wstawania z krzesła z funkcją anti-shock. Oparcie krzesła
tapicerowane z regulacją wysokości. Profil oparcia dopasowany do naturalnego
kształtu

kręgosłupa

w

części

podtrzymującej

odcinek

lędźwiowo-krzyżowy.

Podłokietniki z nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra
-dół. Tapicerowanie tkaniną w kolorze czarnym.

6) Krzesło konferencyjne
Stelaż krzesła wykonany ze stalowego płaskoowalnego profilu 30 x 15 x1,25 mm
oraz rury o średnicy

Ø18 x 1,25 mm. Elementy stelaża połączone spawami.

Powierzchnie

pokryta

stelaża

powłoką

chromu

lub

malowane

proszkowo

w neutralnym kolorze. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym.
Podstawowe wymiary: siedzisko 440 mm x 470 mm, oparcie 430 mm x 440 mm,
wysokość 840 mm, podstawa 510 mm x 520mm, waga około 7kg.

7) Stoły konferencyjne.
Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości ok. 28 mm. Nogi metalowe
w formie rur ø ≥ 60 mm malowane w kolorze aluminium. Wzdłuż dłuższej krawędzi
stołu winna być zamontowana przesłona z płyty wiórowej w kolorze blatu lub
metalowa w kolorze nóg stołu.
4. Uwarunkowania transportowe i montażowe
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu mebli na
powierzchni biurowej stanowiącej przedmiot najmu Zamawiającego, zlokalizowanej na 3
piętrze w budynku „Matchpoint A”w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50A.
Budynek jest obsługiwany przez dźwigi osobowe, możliwe jest zatem korzystanie
z wyznaczonych dźwigów podczas transportu pionowego mebli na miejsce przeznaczenia.
Dostawa i transport mebli do powyższej lokalizacji może być realizowana przez wejście na
zapleczu oraz za pomocą wind przeznaczonych przez właściciela budynku dla celów obsługi,
w godzinach od 7.00 do 19.00. W przypadku dostaw poza normalnymi godzinami pracy,
wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego. Prace polegające na skręcaniu
mebli i ich ustawianiu w miejscach docelowych można prowadzić bez ograniczeń
czasowych, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy innym najemcom.

5. Termin realizacji przedmiotu umowy
Zamówienie zostanie wykonane w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia
umowy.
6. Gwarancja
Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji na dostarczone meble, który nie
może być krótszy niż 12 miesięcy i nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy.
7. Termin, miejsce i sposób składania ofert
7.1 Oferty można składać do 26 listopada 2018 r. Zaleca się złożenie oferty
z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
7.2

Składanie

ofert

w

wersji

elektronicznej

na

adres

e-mail:

piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
7.3 Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres
e-mail podany w pkt 7.2. Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo
zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczone było Zapytania ofertowe.

8. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Waga pkt
70
30

Cena (C)
Gwarancja (G)

8.1 Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = --------------------------------------

x 70 pkt

cena ocenianej oferty
8.2 Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru:

okres gwarancji w ocenianej ofercie
G = ------------------------------------------------

x 30 pkt

najdłuższy z oferowanych okres gwarancji
(uwaga: oferowana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy i nie powinna być
dłuższa niż 36 miesięcy; w przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, do
przyznania punktacji w kryterium „Gwarancja” przyjęty będzie termin 36 miesięcy).
8.3 Punktacja łączna
Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru:
W = C+G
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie
zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
9. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Szacunkowa wartość zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości
30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego
w zakładce „Zamówienia publiczne”.
11. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty,
dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się
z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym
jego etapie, bez podania przyczyn.
3) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po
potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy.

Załączniki

1. Wzór Formularza ofertowego.
2. Istotne postanowienia umowy.

