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Kraków, dnia 1 3 listopad 20 1 7 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3,
30-107 Kraków (dalej „Zamawiający”),
zaprasza do zlożenia oferty na zakup foteli obrotowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca dostarczy do siedziby z zamawiającego 8 foteli obrotowych. Wszystkie w
jednym kolorze ciemnym nie jaskrawym (np. czarny, grantowy, ciemny zielony).
Opis

Podstawa: TS 1 6-BL: pięcioramienna, materiał — tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne
S
Kółka do podłogi PCV i wykładziny
S
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Nowoczesny mechanizm IBRA asynchroniczny
możliwość swobodnego kołysania się
maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 2O, przy 1 OO odchylenia siedziska
możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji
regulacja siły oporu oparcia
Up8Down regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 8 zapadek
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Pianka siedziska: cięta
Pianka oparcia: cięta
S
Podłokietniki: Ri 5G3-CR: reg. 2D, materiał tw. sztuczne (PA+GF), nakładki tw.
sztuczne (PU)
Wysokość podłokietnika: 1 80-260 mm
Regulacja wysokości oparcia: tak
S
Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 1 00% Xtreme ER lub równoważnego,
gramatura co najmniej 300g/m2, ścieralność co najmniej 100 000 cykli Martindale, pilling
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5 lub równoważny, trudnopalność papieros, zapałka, gwarancj a producenta tkaniny 10
lat przyjednozmianowym trybie pracy, kolor ciemny nie jaskrawy.
Gabaryty zewnętrzne:
Wysokość całkowita: 1010-1215 mm
Wysokość siedziska: 445-575 mm
Wysokość oparcia: 580-660 mm
Szerokość siedziska: 490 mm
Głębokość siedziska: 460 mm
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Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-l oraz
rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
Termin realizacji calego zamówienia nie może przekraczać 22 grudnia 2017 r.

II.

Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę;
2) Oferta musi być przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej
w postaci skanów podpisanych dokumentów wysłanych na adres e-mail podany
poniżej;
3) Oferta oraz wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania kopii
dokumentu (w tym skanu) jego zgodność z oryginałem musi być potwierdzona przez
podmiot/osobę uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Oryginały dokumentów wybrany Wykonawca przedłoży do wglądu w dniu podpisania
umowy;
4) Oferowana cena powinna być wyrażona w polskich złotych, z uwzględnieniem
wartości brutto i netto. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia i warunków określonych w projekcie umowy;
—

III.

Iv.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium, którym Zamawiający będzie
najkorzystniej szej oferty będzie cena (100%).

się

posługiwać

przy

wyborze

Termin i miejsce składania ofert. Ofertę należy złożyć:
) osobiście w Sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Plac Na Stawach 3 3 0-1 07 Kraków, pokój 21 8, albo
za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Krakowie, Plac Na Stawach 3 3 0-1 07 Kraków, albo
drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.wapiennik.krakow(rdos.goy.pl
„

„

—

do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 13:00.
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V.

do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 13:00.

Inne istotne informacje:
1) Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki:
a) pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
w tym rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, w tym ostatnim
przypadku za właściwą, oferowaną przez Wykonawcę Zamawiający uzna cenę
wpisaną słownie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych
na liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty
oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą,
b) powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko wybranego wykonawcę,
a pozostałych wyłącznie na ich wniosek;
c) rezygnacji z udzielenia zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
zwłaszcza w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką
Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na wykonanie zamówienia;
d) nieuwzględnienia ofert Wykonawców niespełniających warunków określonych
w pkt II oraz ofert otrzymanych po terminie.
3) Pytania dotyczące niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:
robert.wapiennik.hakow(rdos.goy.pl.
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