
   Złotów,  10.05.2018 r. 

ZPP.271.11.2018.D 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

 

„Dostawa i montaż żaluzji pionowych (verticali) oraz żaluzji plisowanych  

w Urzędzie Gminy Złotów” 
i 

 zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych  (Dz.U.  z 2017 r., poz. 1579) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 4 

ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro (Zarządzenie nr 4.2017 Wójta 

Gminy Złotów z dnia 10 lutego 2017 r.) 

2. Opis zadania - przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji pionowych (verticali) oraz żaluzji 

plisowanych w Urzędzie Gminy Złotów. 

a) żaluzje pionowe (verticale) -  szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o 

szerokości 127 mm, wykonane z tkaniny łatwej do czyszczenia, odpornej na promieniowanie UV.  
Sterowanie lamelami przy użyciu sznurka (zsuwanie lameli na boki) i łańcuszka (zmiana kąta 

nachylenia lameli). 

Żaluzje  powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, czy deklaracje zgodności z Polską Normą.  

Kolorystyka zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed wykonaniem 

zamówienia. 

Wymiary okien: 

- szerokość 285 cm x wysokość 193 cm – 1 szt. 

- szerokość 380 cm x wysokość 193 cm – 1 szt. 

- szerokość 360 cm x wysokość 193 cm – 1 szt. 

b) żaluzje plisowane - profile koloru białego, wykonane z aluminium, prowadnice (żyłki) 

przykręcane do listwy przyszybowej;  

- żaluzja plisowana musi być wykonana z tkaniny trudno zapalnej;  

- tkanina z której wykonana będzie plisa gładka, od strony zewnętrznej pokryta srebrną powłoką 

odbijającą promienie słoneczne;  

- żaluzja plisowana musi posiadać dwie belki ruchome, sterowanie ręczne za pomocą dwóch 

uchwytów pozwalających na ustawienie żaluzji w dowolnym miejscu okna;  

- żaluzja plisowana powinna posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, czy deklaracje zgodności z Polską 

Normą.  

Kolorystyka zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed wykonaniem 

zamówienia. 

Wymiary okien: 

- szerokość 66 cm x wysokość 90 cm – 10 szt. 

- szerokość 61 cm x wysokość 136 cm – 23 szt. 

- szerokość 57 cm x wysokość 135 cm – 6 szt. 

- szerokość 52 cm x wysokość 135 cm – 4 szt. 

- szerokość 51 cm x wysokość 137 cm – 2 szt. 



Materiały z których wykonane będą plisy i verticale muszą posiadać atesty umożliwiające 

zamontowanie ich w budynku użyteczności publicznej – m.in. atest na niepalność, atest higieniczny, 

itp. 

Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem należytej staranności i estetyki. Uszkodzenia 

powstałe podczas montażu w mieniu Zamawiającego, Wykonawca pokryje na własny koszt. Podczas 

prac należy zabezpieczać mienie Zamawiającego przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 

Zamówienie obejmuje również demontaż i utylizację żaluzji pionowych, które są aktualnie 

zainstalowane w Urzędzie. 

W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy będzie zobowiązany 

dokonać stosownych pomiarów i ustaleń z Zamawiającym dotyczących artykułów, w szczególności 

ich kolorystyki. 

3.Okres gwarancji: Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy, w tym na dostarczone i 

zamontowane przez Wykonawcę elementy i materiały, minimum 24 miesięcznej gwarancji.  

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.07.2018 r. 

6. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:                             
Cena ofertowa brutto – 80%  – maksymalnie 80 punktów 

 

                              Cena najtańszej oferty 

                   C1,2 = ------------------------------ x 80 pkt x waga 

                              Cena badanej oferty 

C1 – cena żaluzji pionowych – waga 30% 

C2 – cena żaluzji plisowanych – waga 70% 

 

Okres gwarancji – 10% (waga) –  maksymalnie 10 punktów  

           

                        Okres gwarancji w badanej ofercie 

                   G = ------------------------------------------ x 10 pkt 

                                           36 

UWAGA!!! 

W przypadku dłuższego jak 36 miesięcznego okresu gwarancji zaproponowanego w ofercie przez 

Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 10 pkt. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. 

 

Termin wykonania – 10% (waga) –  maksymalnie 10 punktów 

          Termin wykonania do 30 czerwca 2018 r. – 10 pkt 

          Termin wykonania do 16 lipca 2018 r. – 5 pkt 

          Termin wykonania do 31 lipca 2018 r. – 1 pkt 

                          

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto 

należy doliczyć podatek VAT. 

W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z wykonania 

całości zamówienia, w tym koszt: 

a) zakupu żaluzji wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi, 

b) koszty transportu i rozładunku materiałów w miejscu montażu, 

c) dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

d) koszt montażu żaluzji, 



e) demontaż i utylizacja istniejących żaluzji pionowych, 

e) uporządkowanie terenu wykonywanych prac montażowych. 

Cena podana w ofercie jest ceną za dostawę i montaż żaluzji o parametrach określonych w 

zapytaniu ofertowym, w przeliczeniu na 1m
2
 żaluzji. 

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia żaluzji na 

mniejszą ilość okien, po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację dostawy w wielkości podanej w 

zapytaniu ofertowym. 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich 

okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia i określenie ceny ryczałtowej. 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1), 

podając cenę  netto, cenę brutto za 1m
2
 żaluzji oraz oferowany okres gwarancji i termin wykonania 

zamówienia. 

2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub 

opatrzony pieczątką imienną. 

3) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Marek Jarząbek  –  tel. 67 263 53 05 ,  e-mail: przetarg@gminazlotow.pl 

 

9.Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie do 

18.05.2018 r. do godz. 14
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem – nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną: 

zlotow@gminazlotow.pl. 

 

10. Przesłanki odrzucenia oferty: 

1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2) Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy została złożona przez wykonawcę, który w 

sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
 

 

 


