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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2010
Zamówienie na : Zakup nowego wyposaŜenia
Nazwa Zamawiającego/beneficjenta: Ośrodek Wczasowy Kaliniec Bronisława
Chwałek, 58-662 Przesieka, ul. Droga Liczyrzepy 1
1. Tytuł projektu: „Rozszerzenie i modernizacja bazy noclegowej i rekreacyjnej
Ośrodka Wczasowego KALINIEC w Przesiece”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Podschemat 1.1. D1.a: Projekty
inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem
projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
2. Opis przedmiotu zamówienia:

A) Karnisz podwójny - metalowe z Ŝabkami i końcówką - 68szt.
komplet zawierający –rurkę, wsporniki wraz z elementami do montaŜu,
ozdobne zakończenia oraz kółka z Ŝabkami.

B) Firana gotowa na karnisz 180 - 68szt.
(Po wcześniejszym dokonaniu aranŜacji w celu ustalenia gatunku i rodzaju firan
podkreślający klimat i atmosferę wnętrz pomieszczeń sprzyjających
wypoczynkowi i eksponujący dyskretną elegancję wnętrz.)

C) Obrus Poliester 160/160 - 30szt. tkanina poliestrowa plamoodporna,
łatwospieralana.

D) Ręcznik 50/100 - 80szt. ręcznik z przędzy bawełnianej-100 % , 500 gr/m.kw.
Przyjazna kolorystyka w ciepłej tonacji-pomarańcz, beŜ. Dobra wchłanialność

E) Ręcznik 70/130 - 80szt. ręcznik z przędzy bawełnianej 100% , 500 gr/m.kw.
Przyjazna kolorystyka w ciepłej tonacji-pomarańcz, beŜ. Dobra wchłanialność

F) Pościel bawełna 160/200 + 1 poszewka - 80szt.
wzór-druk-160/200+ 1 P.70/80-bawełna 100%, gramatura 135/gr/m.kw.

G) Kołdra 155/200 + poduszka 70/80 Silikon - 40szt
Kołdra 155/200-poszycie policottonowe , proponowany kolor ecri,
wypełnienie włókna silikonowe. Kołdra o budowie dwuwarstwowej
dodatkową termoizolacją w postaci poduszki powietrznej powstającej
pomiędzy dwoma oddzielnie przepikowanymi warstwami. Produkt lekki,
ciepły, antyalergiczny, z moŜliwością prania i dezynfekcji.
Poduszka 70/80-poszycie polikottonowe, proponowany kolor ecri; wypełnienie
syntetyczne, antyalergiczne, tzw. ”sztuczny puch”. Wypełnienie miękkie,
spręŜyste, z moŜliwością prania i dezynfekcji. Produkt antyalergiczny.

H) Koc - narzuta akryl 150/200 - 40szt. kolor beŜowy-tkanina 100% poliestrowa ,
łatwa w utrzymaniu , nie gniecie się, nie zaciąga, szybko schnąca.

I) Prześcieradło bawełna 160/200 - 80szt. bawełna 100%, 135 gr/m. kw- kolor biały.
3. Kryteria wyboru oferty:
a.

W przypadku złoŜenia ofert przez więcej niŜ jednego Wykonawcę
Zamawiający dokona oceny

waŜnych ofert na podstawie poniŜej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
Kryterium Waga (%): Cena 80,00%, Gwarancja 20,00%
b.

Sposób oceny ofert

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80% = ilość punktów

Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Liczba lat gwarancji oferty o największej liczbie lat gwarancji / Liczba lat gwarancji
badanej oferty x 20% = ilość punktów
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyŜszą końcową ocenę.
4. Termin i miejsce wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania zamówienia w terminie od 20.12.2010 r. do dnia 30.12.2010 r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa
14.12.2010 o godz. 16.00. Oferty otrzymane po tym terminie nie zostaną
rozpatrzone. Wykonawca moŜe wycofać lub zmienić złoŜoną przez siebie
ofertę przed terminem upływu jej składania. Oferty moŜna składać w
następujący sposób:
pisemnie pocztą lub osobiście – pod adresem siedziby firmy: 58-562
Podgórzyn, miejscowość: Przesieka, ul. Droga Liczyrzepy 1 (liczy się data i
godzina wpłynięcia do Zamawiającego).

Przez ofertę naleŜy rozumieć:
a. Wypełniony i podpisany przez upowaŜnioną osobę formularz ofertowy (zał.
nr 1 do zapytania), zawierający cenę całkowitą usługi. Cena całkowita
podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres waŜności umowy
i nie moŜe podlegać zmianom podczas jej trwania.
b. Proponowany przez Wykonawcę kosztorys.
c. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego
Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za
zgodność przez Wykonawcę),
d. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

w

wykonaniu

e. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania doświadczenia w
branŜy
wyposaŜenia
hoteli
oraz
dokumenty
potwierdzające
doświadczenie.
Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent powinien posiadać minimum 5 lat doświadczenia w branŜy
wyposaŜenia hotelowego.
6. Osoba uprawniona do kontaktu: Danuta Śliwińska, 509 421 217, danutasliwinska@wp.pl,
7. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 25 czerwca 2010 r., Nr
113, poz. 759).
8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie Ŝadna oferta lub
wpłynie/wpłyną mniej niŜ 2 waŜne oferty, zamawiający dokonuje wyboru
dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w
zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

