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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 3/2016 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel.(29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zamówienia: Dostawa mebli biurowych   

Przedmiot zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych, 

w szczególności: 

1) stół konferencyjny: 

 8 sztuk; 

 składany, prostokątny; 

 wymiary blatu 160 x 68 cm lub zbliżony;  

 kolor i materiał blatu: jasny buk lub zbliżony 

wykonany z płyty melaminowanej o grubości 

minimum 18 mm; 

 składany, chromowany lub piaskowo malowany 

szary stelaż wykonany z metalowej rury o średnicy 

około 35 cm; 

 wysokość: 71 – 72 cm; 

 dostawa w stanie gotowym do użytkowania do 

siedziby Zamawiającego: ul. Polna 15, 07-405 

Troszyn; 

 gwarancja: 24 miesiące; 

2) krzesło:  

 20 sztuk; 

 krzesło konferencyjne tapicerowane (kolor ciemno 

szary); 

 solidna metalowa rama krzesła, stelaż w kolorze 

czarnym; 

 możliwość sztaplowania; 

 wymiary: wysokość siedziska około 47 cm, 

wysokość z oparciem około 82 cm, szerokość 

siedziska około 54 cm; 

 dostawa w stanie gotowym do użytkowania do 

siedziby Zamawiającego: ul. Polna 15, 07-405 

Troszyn; 

 gwarancja 24 miesiące; 

3) biurko: 

 narożne (mile widziane zaokrąglone lub ścięte na 

rogach) 

 kolor: grafit, szary, drewnopodobny jasny; 

 wysokość: do 74 cm,  

 długość boków: 150 cm x 150 cm lub zbliżone 

(łącznie z ewentualnymi dostawkami) 

 półka klawiaturowa (klawiatura + myszka); 

 osłony: przednia i boczna;  
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 w blacie okrągła przelotka na kable; 

 dostawa w stanie gotowym do użytkowania do 

siedziby Zamawiającego: ul. Polna 15, 07-405 

Troszyn; 

4) kontener jezdny z szufladami zamykanymi na zamek 

wysokość około: 60 cm; 

 kolor: grafit, szary, drewnopodobny jasny; 

 dostawa w stanie gotowym do użytkowania do 

siedziby Zamawiającego: ul. Polna 15, 07-405 

Troszyn; 

5) kontener jezdny na drukarkę o wysokości do około 30 - 40 

cm; 

 kolor: grafit, szary, drewnopodobny jasny 

 dostawa w stanie gotowym do użytkowania do 

siedziby Zamawiającego: ul. Polna 15, 07-405 

Troszyn. 

6) stolik na laptop i projektor na kółkach. 

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty: 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – 

weryfikacja na podstawie oświadczenia, 

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrą zdolną 

do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie 

oświadczenia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie 

oświadczenia, 

 złożą ważną ofertę na odpowiednim formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu w terminie 

i miejscu wyznaczonym do składania ofert oraz nie będzie to oferta 

wariantowa; 

2) Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej; 

3) Oferta musi zawierać wizualizację oferowanych produktów lub ich szkic; 

ponadto w ofercie należy wskazać wszelkie odstępstwa od preferowanych 

parametrów; 

4) Nie spełnienie warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty skutkować 

będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

optymalny: do dnia 25 listopada 2016 roku jednak nie dłużej niż do 1 grudnia 2016 roku. 

V. Kryteria wyboru oferty: 

1) Kryterium cena: 

Cena – 100 % 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najkorzystniejszej cenie. 
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VI. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn w terminie do dnia                       

16-11-2016 r.  do godziny 12:00 w formie: 

a) pisemnej na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

b) elektronicznej (preferowany skan oryginału) na adres e-mail: 

lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

VII. Pozostałe informacje: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie,                       

e-mailowo, bądź listownie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

5. Postępowanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego 

do złożenia zamówienia. Zamawiający może złożyć zamówienie podpisując 

umowę z Wykonawcą, bądź odstąpić od złożenia zamówienia, o czym 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem 

wyjaśnień dotyczących postępowania: 

Anna Tyszka 

dyrektor biura LGD 

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

Troszyn, dnia 2016-11-14 ZATWIERDZAM: 

 

 

 
Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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