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    ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
 

                                             ul. Wyszyńskiego 20 

                                              11-100 Lidzbark Warmiński                                                 

                                                   

                                                         tel./fax 89 767 00 10  

                                                                                   www.zdplw.pl                                                 

               e-mail: sekretariat@zdplw.pl 

 

ZDP.344.15.2017.JM                                   Lidzbark Warmiński, dnia 10.08.2017 r.  

 

 
  
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim zwracam się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na dostawę wraz z montażem mebli na potrzeby Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Leśna 17. 
 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z § 6 

ZARZĄDZENIA NR ZDP.0002.07.2016 p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku 

Warmińskim z dnia  01 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej kwoty wymienionej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo 

zamówień publicznych oraz w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark    

Warmiński, NIP 743-17-47-842, REGON 170921870 , tel./fax (089) 767 00 10, www.zdplw.pl. 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę mebli, których wykaz i  

    parametry określa Załącznik nr 1, zwanych dalej „meblami”,  wraz z wszelkimi czynnościami  

    takimi jak: montaż i ustawienie dostarczonych mebli, przymocowanie do ścian, zgodnie ze  

    wskazówkami Zamawiającego oraz ich uruchomienie.  

2) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli określonych w Załącznik nr 1 w  

    zakresie +/- 3 %. Zamawiający dopuszcza inne  zmiany rozmiarów  w zakresie  

    umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia,  instalacji danego mebla, za zgodą  

    Zamawiającego.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia kolorystyki mebli z Zamawiającym. 

4) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 był „fabrycznie”   

    nowy  wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017, nie noszący znamion użycia,  

    sprawny technicznie i posiadający wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.   

5) Przed realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do  dokonania  wizji lokalnej   

    miejsca, gdzie będzie dostarczony i zamontowany  przedmiot zamówienia,  w celu   
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  wykonania   ostatecznych pomiarów i dostosowania ostatecznych wymiarów produktów do  

    wymagań pomieszczenia w  których mają się znajdować.  

6) Wykonawca odpowiada kompleksowo za całość dostawy do czasu ich odbioru przez  

    Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru całości dostawy. 

7) Za działania lub zaniechania podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykonywać  

    będzie przedmiot umowy ponosi on odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania  

    własne. 

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

    Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do   10.10.2017 r. 
 
4. TERMIN GWARANCJI  

     Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone „meble”.  

     Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

  
5. WYMAGANE DOKUMENTY  

     Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  

 1) Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do                    

niniejszego zapytania ofertowego;  

 2)  Wizualizację oferowanych mebli.  

 

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY        
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

   1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego      

znaczeniem: najniższa cena – 100%.  

  2. Ocena oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według    

następujących zasad: 

      1) Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 

najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt 

cena brutto oferty badanej 

      2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi określone w     

niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów.  

 

7. OSOBY PROWADZĄCE ZAMÓWIENIE (KONTAKT): 

    Dariusz Iskra, Jolanta Motylewska, tel.: 89 767 0010. 
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8.  ZŁOŻENIE OFERTY 
1.  Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i 

adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku w 

Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 20 oraz opisane: „Oferta” 

„Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim” Nie 

otwierać przed dniem 16.08.2017 godz. 1205. . 

2. Oferty należy składać do dnia 16.08.2017 r.  do godz. 1200  w siedzibie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 20, pok. 3  pod rygorem nie 

rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

3.   Otwarcie ofert nastąpi, w dniu 16.08.2017 roku, o godz. 1205.  

 

 

 

Spis załączników:  

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 2 – Wzór formularza oferty;  

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy; 

 

 

      

     .....................................................................   

     (podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań) 

     
              


