ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Oddział
Zabezpieczenia
Żandarmerii
Wojskowej,
Warszawa, ul. Ostroroga 35, NIP 527-26-27-885, REGON 142380254.

01-163

Przedmiot zapytania: zgodnie z opisem
Termin realizacji:
do 21 dni od złożenia zamówienia (dostawa do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO).
Termin może zostać wydłużony po złożeniu zamówienia ze zgłoszonych
i uzasadnionych przyczyn które uniemożliwią wyłonionemu Wykonawcy
terminową realizację, lub z uzasadnionych przyczyn zgłoszonych przez
Zamawiającego. Brak realizacji we wskazanym terminie bez uzasadnienia
i określenia nowego terminu dostawy może być podstawą do rezygnacji
z zamówienia. Dostawa będzie zgłoszona z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni
roboczych.
Termin składania ofert: 04.05.2021
Forma płatności:
- przelew po odbiorze towaru z terminem minimum 14 dni od dnia
przyjęcia dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Miejsce realizacji zamówienia:
- siedziba Zamawiającego.
Plecak/worek odblaskowy
Plecak/worek odblaskowy wykonany z dzianiny/tkaniny flurorescencyjnej spełniającej wymagania
normy EN 13356 z poprzecznym pasem odblaskowym zgodnym z normą EN 471 (szerokość min. 50 mm).
Dolne rogi z naszytymi odblaskami (takimi samymi jak pas) z metalowymi kółkami przez które przechodzą
sznurki pozwalające nosić worek na plecach.
Minimalne wymiary 38 cm wysokości x 33 cm szerokości, maksymalne wymiary 43 cm wysokości na 37 cm
szerokości (Zamawiający może dopuścić pewne drobne odchylenia od wskazanych wymiarów pod
warunkiem że plecak/worek pomieści swobodnie piłkę nożną rozmiar 5 a Wykonawca niezwłocznie
dostarczy 1 egzemplarz celem weryfikacji, lub w inny zaakceptowany przez Zamawiającego sposób
potwierdzi wskazany parametr).
Plecak/worek (wyrób bazowy) ma spełniać parametry odblaskowości zgodnie z wymogami norm EN
471 i EN 13356 (bądź w przypadku ich aktualizacji norm aktualniejszych).
Na plecaku/worku, nad pasem odblaskowym umieszczony napis „profilaktyczny „Widoczny pieszy kierowcę
ucieszy” powyżej logo Żandarmerii Wojskowej zgodnie z Rozporządzeniem MON z dnia 14 grudnia 2001 r.
(Dz. U. 2001.157.1850),
wielkość liter i loga zapewniające ich widoczność, wielkość liter
w przedziale 8-12 mm, logo wielkości w przedziale 35-50 mm, czcionka – Arial pogrubiona.
Wielkość oraz rozmieszczenie napisów i loga ma zapewniać ich widoczność i estetykę, a także nie zakłócać
funkcji odblaskowej, lokalizacja powyżej pasa odblaskowego – wyśrodkowane, dokładne zlokalizowanie
i uzgodnienie wielkości nastąpi po przedstawieniu propozycji wykonania przez Wykonawcę i jej akceptacji
przez Zamawiającego.
LOGO i napis w 1 kolorze (czarnym)

Oczekiwane kolory plecaka/worka: żółty, pomarańczowy, zielony (kolory mogą ulec zmianie ze względu na
dostępność materiału bazowego spełniającego wymagania Zamawiającego, po jego akceptacji).
Ilość: 2250 (dwa tysięce dwieście pięćdziesiąt) sztuk, po 750 (siedemset pięćdziesiąt) sztuk w każdym
kolorze (kolory i ich ilości mogą ulec zmianie ze względu na dostępność materiału bazowego spełniającego
wymagania Zamawiającego)
Kolor napisów i logo: czarny (po wykonaniu projektu graficznego Zamawiający może dopuścić
i zaakceptować kolor liter inny niż czarny – w jednym z kolorów loga)
Technologia znakowania ma zapewnić maksymalną trwałość wykonanego znakowania. Wskazana
technologia to sitodruk jednak Zamawiający może dopuścić inna technologię znakowania pod warunkiem
zapewnienia co najmniej takiej samej trwałości lub o porównywalnej trwałości jeżeli będzie ona
podyktowana innymi wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
plecaki/worki pakowane pojedynczo w opakowania foliowe.
Opakowania zbiorcze po 50, 100 lub 250 sztuk z informacją o rodzaju i ilości asortymentu.
Wyrób lub materiał z którego plecak/worek będzie wykonany musi mieć potwierdzone spełnianie
parametrów związanych z wskazanymi normami EN 471 i EN 13356 – karta charakterystyki, certyfikat itp.
wydany przez wyspecjalizowaną instytucję które zostaną przesłane przed złożeniem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty zamawianej ilości na etapie składania zamówienia
w oparciu o jednostkową cenę netto, o czym niezwłocznie powiadomi wyłonionego Wykonawcę. Jest to
związane z ograniczoną ilością środków przeznaczonych na realizację,
Termin składania ofert: 04.05.2021
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
W ofercie należy podać cenę jednostkową netto oraz wybrać stawkę podatku VAT, cena
całości zamówienia netto oraz wartość brutto zostaną wygenerowane po wypełnieniu wniosku.
Oferta i późniejsza faktura może zawierać tylko przedmiot zamówienia, wszelkie ewentualne
koszty dodatkowe (w tym m. in. transport) muszą być ujęte w cenie.
Wizualizacja wykonania (projekt) i opis proponowanego produktu bazowego (w tym
dokumenty o spełnianiu parametrów technicznych – wymiary i normy EN 471 i EN 13356
wystawione lub zatwierdzone przez uprawniony urząd lub wyspecjalizowaną instytucję
(certyfikat, karta charakterystyki, deklaracja zgodności itp.)) zostaną przesłane na wskazany
adres mailowy Zamawiającego po wyborze oferty i poinformowaniu wyłonionego wykonawcy na
jego adres mailowy, przed złożeniem zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od
poinformowania wyłonionego Wykonawcy o wyborze jego oferty. Brak przesłania tych danych
może spowodować odrzucenie oferty o czym wyłoniony Oferent zostanie poinformowany.
Przy ocenie ofert preferowane będą worki w których można swobodnie zmieścić piłkę do piłki
nożnej rozmiar 5. Jeśli zostanie wybrana taka oferta, Oferent którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą potwierdzi spełnianie tego warunku przesyłając specyfikację techniczną wyrobu
bazowego z jego numerem katalogowym i próbkę do weryfikacji lub zdjęcie potwierdzające
spełnianie warunku.

Oferty będą oceniane punktowo, wartość oferty brutto to ilość punktów, oferty spełniające wymóg
zmieszczenia piłki nożnej rozmiar 5 będą korygowane o minus 10% ilości punktów. Oferta która
uzyska najmniejszą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Dane kontaktowe przedstawiciela OZŻW:
tel.: 724-940-246
mail: ma.raczynski@ron.mil.pl

