Wadowicka Biblioteka Publiczna

Wadowice, 12.07.2018 r.

Ul. Legionów 1,
34-100 Wadowice
Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-11/2018
Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza
do składania ofert.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli bibliotecznych wraz z niezbędnym
montażem do Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, 34-100 Wadowice, os.
Kopernika 10/11.
1.1.Szczegółowy wykaz mebli:
1.1.1. Regał dwustronny na książki z prześwitem / listwa wewnętrzna-pozioma
poprzeczka rozdzielająca regał na połowę zamontowana w środku regału na wysokości
5 cm w każdej półce , szerokość listwy - 8 cm / wykonany z płyty laminowanej w
kolorze jasnym np. klon vancouver jasny, grusza pastel itp. o grubości 22 mm i 18 mm
/ściany zewnętrzne, półki wewnętrzne i listwa rozdzielająca - 18 mm , góra regału – 22
mm / wykończonej listwami z tworzywa sztucznego,
Wymiary regału :
szerokość regału – 80 cm
wysokość regału – 203 cm /w tym cokół 10 cm /
ilość półek - 6
głębokość półek - 46 cm /łącznie z poprzeczką /
światło wewnątrz półek - 30 cm
Ilość sztuk – 27

1.1.2. Regał pojedynczy na książki wykonany z płyty laminowanej w kolorze jasnym
np. klon vancouver jasny, grusza pastel itp. o grubości 22 mm i 18 mm /ściany
zewnętrzne i półki wewnętrzne 18 mm , góra regału – 22 mm /wykończonej listwami
z tworzywa sztucznego, tył z płyty pilśniowej w kolorze regału od wewnątrz,
Wymiary regału :
szerokość regału – 46 cm / taki sama szerokość jak bok regału dwustronnego z poz. 1/
wysokość regału – 203 cm /w tym cokół 10 cm /
ilość półek - 6
głębokość półek - 23 cm
światło wewnątrz półek - 30 cm
Ilość sztuk – 3

1.1.3. Regał pojedynczy na książki wykonany z płyty laminowanej w kolorze jasnym
np. klon vancouver jasny, grusza pastel itp. o grubości 22 mm i 18 mm /ściany
zewnętrzne i półki wewnętrzne 18 mm , góra regału – 22 mm / wykończonej listwami
z tworzywa sztucznego, tył z płyty pilśniowej w kolorze regału od wewnątrz,
Wymiary regału :
szerokość regału – 80 cm
wysokość regału – 203 cm /w tym cokół 10 cm /
ilość półek - 6
głębokość półek - 23 cm
światło wewnątrz półek - 30 cm
Ilość sztuk – 17

1.1.4. Regał pojedynczy na książki wykonany z płyty laminowanej w kolorze jasnym
np. klon vancouver jasny, grusza pastel itp. o grubości 22 mm i 18 mm /ściany
zewnętrzne i półki wewnętrzne 18 mm , góra regału – 22 mm / wykończonej listwami
z tworzywa sztucznego, tył z płyty pilśniowej w kolorze regału od wewnątrz,
Wymiary regału :
szerokość regału – 70 cm
wysokość regału – 203 cm /w tym cokół 10 cm /
ilość półek - 6
głębokość półek - 23 cm
światło wewnątrz półek - 30 cm
Ilość sztuk – 5

1.1.5. Regał dwustronny na książki z prześwitem / listwa wewnętrzna - pozioma
poprzeczka rozdzielająca regał na połowę zamontowana w środku regału na wysokości 5
cm w każdej półce , szerokość listwy - 8 cm / wykonany z płyty laminowanej w kolorze
jasnym np. klon vancouver jasny, grusza pastel itp. o grubości 22 mm i 18 mm /ściany
zewnętrzne - boki i góra– 22 mm , półki wewnętrzne i listwa rozdzielająca -18 mm /
wykończonej listwami z tworzywa sztucznego,
Wymiary regału :
szerokość regału – 80 cm
wysokość regału – 137 cm /w tym cokół 10 cm /
ilość półek - 4
głębokość półek - 46 cm / łącznie z poprzeczką /
światło wewnątrz półek - 30 cm
Ilość sztuk – 1

1.1.6. Regał dwustronny na książki z prześwitem / listwa wewnętrzna - pozioma
poprzeczka rozdzielająca regał na połowę zamontowana w środku regału na wysokości 5
cm w każdej półce , szerokość listwy - 8 cm / wykonany z płyty laminowanej w kolorze
jasnym np. klon vancouver jasny, grusza pastel itp. o grubości 22 mm i 18 mm /ściany
zewnętrzne - boki i góra – 22 mm , półki wewnętrzne i listwa rozdzielająca -18 mm /
wykończonej listwami z tworzywa sztucznego,
Wymiary regału :
szerokość regału – 80 cm
wysokość regału – 108 cm /w tym cokół 10 cm /
ilość półek - 3
głębokość półek - 46 cm / łącznie z porzeczką /
światło wewnątrz półek - 30 cm
Ilość sztuk – 1

1.1.7. Lada biblioteczna
Materiały :
Blaty (Rys. 1) :
-

blat lady wysunięty 10 cm poza krawędź frontu, wykonany z płyty laminowanej w kolorze
limba jasna lub kolorze równoważnym o grubości 28 mm, krawędzie płyty
oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty

-

blat górny nad frontem prostym, wykonany z płyty laminowanej w kolorze limba jasna lub
kolorze równoważnym o grubości 28 mm,

Boki (konstrukcja nośna) : wykonane z płyty laminowanej w kolorze limba jasna lub kolorze
równoważnym o grubości 18 mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty.

Fronty (Rys. 2):
-

front łukowy wykonany z dekoru metalowego lub równoważnego montowany 10 cm od podłogi

-

front prosty wykonany z płyty laminowanej w kolorze limba jasna lub kolorze równoważnym o
grubości 28 mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty,

Szafki montowane na nóżkach regulowanych w kolorze srebrnym matowym o wymiarach 4 x 4 cm
Blat łukowy: 210 x 70 cm / wysunięty 10 cm poza krawędź frontu łukowego /
Boki : 78 x 60 cm
Fronty:
łukowy : 70 x 190 cm / wykonany z dekoru metalowego montowany 10 cm od podłogi /
prosty : 115 x 60 cm / wykonany z płyty laminowanej, wykończony blatem z płyty
laminowanej w kolorze limba jasna lub kolorze równoważnym 80 x 20 x
2,8 cm (podparty na konstrukcji biurka )
Wyposażenie biurka (Rys.3):
1 półka na klawiaturę montowana pod blatem 80x 40 na środku
1 półka ( podstawka ) pod stację dysków szer. 25
1 przelot kablowy w blacie biurka (na środku)
Szafki:
1)

szafka boczna prawa montowana pod blatem o wymiarach: 50 cm i gł. 50 cm składa się:
- 3 szuflady o wysokościach 10 cm zamykane na zamki,
- 1 szuflada o wysokości 30 cm zamykana na zamek,

2) szafka boczna lewa montowana pod biurkiem o wymiarach: 50 cm i gł. 50 cm składa się:
- 1 szuflada o wysokości 20 cm zamykana na zamek,
- poniżej półka z drzwiczkami zamykanymi na zamek / wewnątrz jedna półka/.

Rys.1

Rys.2

Rys.3

1.2.Wycenę należy wykonać na podstawie załączonego wykazu mebli - zał. nr 2.
1.3.Uzgodnienie koloru mebli nastąpi przed podpisaniem umowy i decyzja ostateczna należy
do Zamawiającego.
2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji zamówienia:
2.1.Zamawiający wymaga aby zaoferowane meble były fabrycznie nowe.
2.2.Wykonawca zapewni dostawę mebli do Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej,
34-100 Wadowice, os. Kopernika 10/11 oraz ich montaż .
II. Termin realizacji zamówienia:
1.Zamawiający wymaga, aby dostawa całości przedmiotu wraz z montażem zamówienia
nastąpiła do 10 września 2018 roku.
2.Miejsce dostawy : Filia nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, Wadowice, os.
Kopernika 10/11
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy
załączyć podpisane oświadczenie - załącznik nr 1.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią
firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy dołączyć:
3.1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza,
3.2. wycenę mebli sporządzoną na podstawie załączonego wykazu – załącznik nr 2
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

V. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
1. Ofertę cenową można złożyć:
- w formie pisemnej w Wadowickiej Bibliotece Publicznej, Wadowice, ul. Legionów 1,
pokój - Administracja,
- elektronicznie na adres e-mail: wadowickabp@op.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 23 lipca 2018 roku o godzinie 14.00.
VI. Kryterium oceny ofert:
1. Kryterium oceny ofert: cena 100 % .
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować całkowity koszty wykonania
zamówienia.
VII . Forma i termin płatności:
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po
odbiorze przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.
VIII. dodatkowe informacje:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 - tekst jednolity).
2. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi zamawiającego
zgodnej z przedmiotem zamówienia, zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający
wydłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
6. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku,

o którym powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej Wadowickiej Biblioteki Publicznej.
9. Dodatkowych informacji udziela Bożena Płonka, tel. 33 8234618,
e-mail: wadowickabp@op.pl

Wadowice, 12.07.2018 r.

Bożena Płonka
Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej

