
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Predsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie , zaprasza do 

złożenia oferty cenowej, w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego 

przedmiotem jest : 

„Dostawa 27 szt. „Foteli typu MOON Wood“ (Black R10 N14 ciemny szary) lub 

równoważnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki 

z o.o. w Koszalinie.“ 

 

Kod CPV: 39110000-6 siedziska, krzesła, produkty z nimi związane i ich części 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin 

NIP: 669-05-05-783 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty 130.000zł, tj. kwoty określonej w art. 2 ust. 1 Ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu i warunków zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia  dostawa 27 szt. Foteli biurowych typu ” MOON 

Wood” (Black R10 N14 ciemny szary)  lub równoważnych na potrzeby 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Spółki z o.o. w Koszalinie. 

Cechy równoważności: 

− Regulowane, tapicerowane obustronnie oparcie z drewnianym wykończeniem 

– regulacja kąta nachylenia oraz wysokości ustawienia oparcia; regulacja siły 

oporu oparcia; regulacja kąta wychylenia min. w czterech pozycjach; 

profilowane właściwie podpierające kręgosłup w części lędźwiowej; 

− Regulowane podłokietniki w trzech płaszczyznach, tj. góra-dół w zakresie min. 

75 mm; przód-tył w zakresie min. 40 mm; kąt położenia miękkiej nakładki w 

zakresie min. +/-15°; 

− Siedzisko profilowane, regulowane, obustronnie tapicerowane z drewnianym 

wykończeniem; pneumatyczny mechanizm regulujący wysokość siedziska w 

zakresie min. 400-500 mm licząc od podłogi; mechanizm umożliwiający 

regulację odległości siedziska od oparcia (głębokości siedziska); szerokość 

siedziska min. 485 mm, głębokość siedziska regulowana w zakresie  min. 435-

485 mm; 

− Miękkie kółka na co najmniej pięcioramiennej metalowej podstawie jezdnej w 

kolorze czarnym; 



− Dopuszczalne obciążenie mebla min. 150 kg; 

− Pianka wypełniająca oparcie i siedzisko zalewana wtryskowo; 

− Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być 

łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można 

było wykonywać w pozycji siedzącej; 

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone krzesła posiadały minimum 24 miesiące 

gwarancji licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.  

3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, w terminie 

14 dni roboczych od daty zgłoszenia wad. 

4. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Za 

szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej ul. Komunalna 5. 

6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IV. Kryteria oraz sposób oceny ofert 

 

1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów: cena ofertowa 

100 punktów. 

 

Maksymalną liczbę 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

całkowitą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe 

proporcjonalnie mniej punktów. 

 

Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru: 

 

liczba punktów = 

najniższa cena przedstawiona w 

ofertach x 100 pkt 

cena badanej oferty 

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę 

punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.  

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę cenową składa się, z wykorzystaniem Załącznika Nr 1 „Oferta 

Wykonawcy” do niniejszego Zapytania. 



2. Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oferta winna zawierać cenę całkowitą netto obejmującą przedmiot zamówienia, 

podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku. 

4. Zaoferowana w ofercie cena netto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty 

ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. 

koszty transportu i rozładunku.  

3.   Termin składania ofert: 13.12.2021 r. godz. 11:30 .- 16.12.2021 r. godz. 14:00 

 

 


