Warszawa, dnia 09.10.2014 r.
ZŻ/341/2213/W/14/KP/AB

ROZEZNANIE RYNKU
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72
w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania
oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.).
Opis przedmiotu zamówienia:
1. CPV:

−

39100000-3 Meble

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do
żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).
2. Szczegółowy OPZ:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż w Żłobku nr 46 następującego wyposażenia:
l.p.
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Opis przedmiotu zamówienia
Sofa dwuosobowa dla rodziców Tkanina z której wykonana jest sofa to eco skóra z połyskiem
posiadająca właściwości skóry typu BYCAST, łatwa w konserwacji, odporna na zadrapania. Kolor
ciemny brąz. Sofa cała pokryta jest eco skórą - również tył sofy pokryty jest eco skórą. Sofa stoi na
czterech drewnianych lub plastikowych podstawach (sześcian) w kolorze brązowych, co ułatwia
utrzymanie czystości pod sofą. Sofa posiada wyłożone eco skórą boki .Wymiary sofy "2"
Szerokość: 135cm
głębokość: 87cm
wysokość: 66cm

ilość

1

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuł o takich
jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie
pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Musi to być artykuł odpowiadający pod względem parametrów, funkcji i jakości artykułowi
wskazanemu przez Zamawiającego w opisie pozycji.
Artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie wymiarów – dopuszczalna
różnica wymiarów: +/- 10%.
3. Warunki realizacji zamówienia:
− termin płatności wynagrodzenia: do 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT
4. Termin realizacji zamówienia:
− 1 miesiąc od daty zawarcia umowy
Termin przesyłania ofert:
1

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 13.10.2014 r. do godz. 14:00 na adres korespondencyjny
Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa) lub na numer faksu 0 22 845 07 14 lub adres email: abociarska@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – Rozeznanie rynku –
Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46.”
Oferta powinna zawierać:
Wypełniony załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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Załącznik do informacji o rozeznaniu rynku
OFERTA CENOWA
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………
KRS ………………………… NIP………………………………… REGON ……….………………
jeżeli dotyczy

tel. ………………………… fax ……………………… e-mail ………………………………………
Do:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4
W odpowiedzi na informację dot. rozeznania rynku upublicznioną celem ustalenia wartości szacunkowej
zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem są Zakup i dostawa sofy do
Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają
do pracy, a ja idę do żłobka składam OFERTĘ CENOWĄ zgodnie z poniższym zestawieniem:

l.p.

Opis przedmiotu zamówienia

Cena
stawka
jednostkowa podatku
ilość
brutto
VAT
w%

Łączna
wartość
brutto

Oferowany artykuł
producent + nr katalogowy,
nazwa własna

kol 3 x kol 4

1
1

2
Sofa dwuosobowa wykonana z eco
skóry.

3

4

5

6

7

1
SUMA:
……….. zł

Oświadczam, iż jestem uprawniony do przestawienia oferty cenowej w imieniu Wykonawcy.

................................
/miejscowość, data/

...................................................................
CZYTELNY podpis Wykonawcy /
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /
pełnomocnika/
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WYKAZ POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72
w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka
P.H.U. Icon Meble
ul. Garncarska 20
67-200, Głogów
biuro@icon-meble.waw.pl
SOFAMARKET Jarosław Wiśnicki
ul. Jeleńska 42/9
13-230 Lidzbark
biuro@sofamarket.pl
MEBLE.PL S.A.
ul. Langiewicza 33
35-021 Rzeszów
info@meble.pl
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