Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Świdnica, 01.03.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. wykonania i dostawy mebli i wyposażenia do budynku plebanii
w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności
luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza
i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej
i społecznej” Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych,
w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Beneficjent (Zamawiający)dokonuje wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób celowy,
oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami
konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności.
CZĘŚĆ I
Informacje ogólne
1. ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Trójcy Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami
jest:
w Świdnicy
p. Bożena Pytel
Pl. Pokoju 6
tel. kom. 733-44-55-32
58-100 Świdnica

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa mebli i wyposażenia do budynku
plebanii na placu Pokoju 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi Zamawiającego.
Przedmiot zapytania ma być dostarczony i zainstalowany do 26 kwietnia 2017 roku.
3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich Oferent zażąda w związku
z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego.
3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN liczbowo i słownie.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
4.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów
oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:
•
cena brutto oferty – 100%,
4.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych
w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).
Punkty za kryterium: cena brutto oferty zostaną obliczone według następującego wzoru:
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4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów.
CZĘŚĆ II
Informacje dotyczące składania ofert
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
Zaleca się, żeby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 1.
2. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy dostarczać do 2017-03-08, do siedziby Zamawiającego, tj. pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
lub mailem na adres kosciol-pokoju@wp.pl.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską
liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Wybór oferenta
Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu, tj. ceny.
4. Ilość składanych ofert
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ogłoszenie wyników postępowania
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego lub
wysłane do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.
Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG i funduszy norweskich.
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Załącznik nr 1

….................................................
(nazwa, adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do zapytania ofertowego
dot. wykonania i dostawy mebli i wyposażenia do budynku plebanii
realizowanego w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności
luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę
plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”
oferuję wykonanie przedmiotu zapytania w cenie łącznie brutto: ………………………………….……………….………… PLN
(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..),

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania oferty.
Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej
przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym
zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

.............................., dnia .............………………….

...........................................................
(podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)
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Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. wykonania i dostawy mebli i wyposażenia do budynku plebanii
w ramach projektu „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy
poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu
zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”

Zestaw mebli i wyposażenia
Lp.

NAZWA

Ilość szt.

1 biurko

7

2 czajnik

3

3 fotel

3

4 komoda

5

5 krzesło

56

6 krzesło biurowe

7

7 krzesło konferencyjne

30

8 krzesło kuchenne

6

9 lodówka

2

10 lustro

5

11 meble kuchenne (zestaw)

2

12 mikrofalówka

2

opis
Wymiary nie mniej niż 100x60 cm
Materiał: płyta wiórowa, płyta pilśniowa
Kolor biały i ciemnybrąz
Bezprzewodowy
Pojemność min. 1 l.
Kolor stalowy
Wymiary ok. 70x60 cm, wys. ok.75 cm
Materiał: poliester, pianka, sklejka, nogi – drewno jasne
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Min. 3 szuflady
Wymiary nie mniej niż: 75 cm wys., 80 cm szer., 45 cm gł.
Materiał: płyta wiórowa, płyta pilśniowa
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Wymiary ok. 40x40 cm
Materiał: sklejka, nogi – stal/chrom
Kolor biały
Krzesło obrotowe
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Krzesło miękkie z wysokim oparciem
Wymiary ok. 40x40 cm
Materiał: nogi – stal/chrom
Kolor brąz
Wymiary ok. 40x45 cm
Materiał: płyta, nogi – stal/chrom
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Wolnostojąca
Klasa min. A++
1) 1 sztuka - wysokość min. 180, poj. min 200l chłodziarka +
zamrażalka min. 90 l, kolor srebrny
2) 1 sztuka - wysokość max.85 cm, poj. ok. 80 l chłodziarka +
zamrażalnik ok. 10l., kolor biały
Wymiary nie mniej niż 30x50 cm
Zabudowa kuchenna, szafki górne i dolne
1) 1 zestaw – zabudowa na jednej ścianie, wymiary ok.: szer.
320 cm, gł. 58/30 cm wys. szafki dolne 90 szafki górne 110
cm
2) 1 zestaw – zabudowa na dwóch ścianach w literę L,
Wymiary ok.: szer. 230 i 200 cm, gł. 58/30 cm, wys. szafki
dolne 90 szafki górne 110 cm
Materiał: płyta laminowana (grubość min. 18mm) z obrzeżem
PCV, blat z posformingiem (grubość min.35 mm)
Kolor: szafki - biały, blat do uzgodnienia z Zamawiającym
Pojemność min. 15 l.
Dopuszczalny
1

13 pufy/ poduchy (zestaw)

1

14 regał

8

15 sofa

1

16 stolik

10

17 stół

9

18 stół konferencyjny

8

19 szafa

13

20 szafa metalowa

1

21 szafa ubraniowa

4

22 sztaluga

15

23 wieszak

9

24 zabudowa meblowa

1

25 stół

1

26 biurko

1

Materiał: poliester lub skóra ekologiczna
Rozmiar bardzo duży
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Wymiary ok. 40x150 cm
Materiał: płyta wiórowa, płyta pilśniowa
Kolor biały (2 szt.), ciemnybrąz (6 szt.)
Sofa rozkładana. Rama stalowa.
Wymiary nie mniej niż 190 cm dł., 86 cm gł.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Wymiary nie mniej niż 55x55 cm
Materiał: płyta, nogi – stal/chrom lub płyta
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Wymiary nie mniej niż 120x80 cm
Materiał: blat - płyta wiórowa, podstawa - stal
Kolor blatu: biały połyskliwy
Stół ze składanymi nogami
Wymiary nie mniej niż 120x80 cm
Materiał: blat - płyta wiórowa, nogi - stal
Kolor blatu: biały połyskliwy
Szafa dwudrzwiowa, min.4 półki.
Wymiary nie mniej niż 100x35x190 cm,
Materiał: Materiał: płyta laminowana, uchwyty- metal,
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym (warianty: biały,
ciemnybrąz, lustrzany)
Szafa metalowa, dwudrzwiowa, zamykana, typu aktowa.
Wymiary nie mniej niż 80x40x170
Co najmniej 4 półki
Materiał stal
Kolor szary/czerwony
1) 2 szt. - szafa dwudrzwiowa, wymiary nie mniej niż
100x58x190 cm,
2) 2 szt. – szafa jednodrzwiowa, wymiary nie mniej niż
50x58x190 cm,
Materiał: płyta laminowana, uchwyty- metal
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym (warianty: biały,
ciemnybrąz, lustrzany)
Sztaluga plenerowa, składana
Wieszaki
1) 5 szt. – wieszak mocowany do ściany na min. 5 haczyków,
materiał: drewno/metal,
2) 4 szt. – stojak na ubrania przesuwny, materiał: stal, kolor:
chrom, wymiary ok: 80x90/150cm
Zabudowa z półkami pomieszczenia na trzech ścianach
Wymiary ok:
- szer. 75 cm, gł. 30 cm, wys. 215
- szer. 155 cm, gł. 40 cm, wys. 150
- szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 95
Materiał płyta laminowana o grub. min. 18 mm, z obrzeżem
Wymiary nie mniej niż 120x80 cm
Materiał: płyta laminowana/szkło/stal
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym
Biurko z szufladami
Wymiary nie mniej niż 120x60 cm
Materiał: płyta laminowana/stal
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym
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Załącznik nr 3

WZÓR

UMOWA
zawarta w Świdnicy w dniu ……………………..……., pomiędzy:
Parafią Ewangelicko - Augsburską pw. Św. Trójcy, Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica
reprezentowaną przez ks. bpa Waldemara Pytla, proboszcza parafii,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………..
reprezentowanym przez .......................,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.

3.

4.
5.

§1 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa mebli i wyposażenia plebanii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”.
Wykonując przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego
działania, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego.
§2 MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy wymieniony w § 1 do wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeń w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 26.04.2017 r.
§ 3 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………… zł
brutto (słownie ………………………………………….. ).
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 10 dni od daty jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół
odbioru.
Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawiać na:
Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Św. Trójcy w Śwdnicy, Pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
NIP 884-17-33-917
Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4 KARA UMOWNA
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, niezależnie od poniesionych przez Zamawiającego kosztów i strat.
2. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy
karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy,
o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze
przedmiotu umowy w terminie 10 dni kalendarzowych we wszystkich wyprodukowanych wadliwie
egzemplarzach przedmiotu umowy na koszt własny.
5. W przypadku zwłoki w usunięciu błędów i usterek, o których mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust.
1, za każdy dzień zwłoki, liczony do terminu dostarczenia prawidłowo wykonanych egzemplarzy przedmiotu
umowy do siedziby Zamawiającego.
6. Kary umowne, o których mowa powyżej, będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

1

§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w przypadku wystąpienia
okoliczności nie przewidzianych w niniejszej umowie i uniemożliwiających lub znacznie utrudniających
prawidłową realizację umowy.
2. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym (pisemnym) wezwaniu do
właściwego wykonania umowy.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe podczas wykonania niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli
nie będzie to możliwe to rozstrzygać je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy jest oferta sporządzona i złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
stanowiąca załącznik nr 1.
4. Zamawiający informuje, ze umowa realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 oraz ze środków krajowych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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