
 

 
„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” 

RPKP.09.02.01-04-0010/16 

 

Sępólno Krajeńskie 01 czerwca 2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS.WR.271.2.2.2017  

(ROZEZNANIE RYNKU) 

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” 
numer RPKP.09.02.01-04-0010/16 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 

9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata                

2014-2020  

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu mebli kuchennych, zgodnie                                               

z przedstawioną poniżej specyfikacją  

1. Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim 

ul. Szkolna 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

2. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych                                  

i proceduralnych:  kierownik sekcji wspierania rodziny Beata Rogowska tel. 52-388-84-56, 

starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator Aleksandra Pacholczyk tel. 52-388-84-57. 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”                             

(w zakresie rozeznania rynku). Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV:  39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 

 

 

5. Przedmiot zapytania: 

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych zgodnie z niżej 

wskazaną specyfikacją: 

 2 szafki górne – 80 cm każda 

 2 szafki dolne – 80 cm każda 

 1 szafka górna – 50 cm  
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 1 szafka dolna – 50 cm 

 1 szafka górna – 60cm 

 2 szafki górne – 80cm każda (front podnoszony do góry) 

 1 szafka otwarta – 80cm 

 1 stół 100cm/60cm 

Meble muszą mieć powierzchnie łatwo zmywalną, odporną na wysoką temperaturę,                     

z szufladami i półkami na naczynia. 

Fronty meblowe powinny być z płyty laminowanej. 

Uchwyty do szafek muszą być metalowe, matowe. 

Kolorystyka mebli dąb sonoma - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 

kolorystyki mebli przed ich wykonaniem. 

Blat laminowany (kolor pierta di luna) - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 

kolorystyki blatu. 

Termin wykonania zamówienia do dnia 23 czerwca 2017r. 

 

Kuchnia znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim                          

ul. Szkolna 8.  

 

6. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy: 

Wykonawca musi: 

a. posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności określonego rodzaju, 

b. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia (Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych) 

 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są Wykonawcy, którzy powiązani są 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich 

spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia 

z postępowania. 

8.Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

a. oferta cenowa musi być podana w złotych polskich, 

b. oferta powinna określać cenę brutto za całość zamówienia  

c. oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia, 
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d. ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną, kurierem, złożyć osobiście lub e-mailowo  

(ops@ops-sepolno.pl) w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie 

Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie biuro nr 1 z dopiskiem na 

kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr OPS.WR.271.2.4.2017 z dnia 01 

czerwca 2017r. (rozeznanie rynku) „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie 

Krajeńskim”                                     Nr RPKP.09.03.02-IZ00-04-010/15. Nie 

otwierać do dnia 7.06.2017r. do godziny 9.00”  

e. termin składania ofert – najpóźniej do dnia 7.06.2017r. do godziny 9.00. O terminie 

złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

f. oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane, 

g. zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji 

oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym 

zapytaniu, 

h. niniejsza wycena służy rozeznaniu rynku. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

a. niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.). 

b. w postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej                         

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagania 

wskazane w pkt. 6  niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie odbioru zapytania przesłanego drogą mailową. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 
 

 

…………………………………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 (ROZEZNANIE RYNKU) 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr OPS.WR.271.2.2.2017 z dnia 01 czerwca 2017 r., 

którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych w ramach projektu 

„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” oświadczam, iż oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Przedmiot oferty: 
Cena netto/ brutto za 

całość zamówienia: 
Preferowany termin 

dowozu i montażu mebli: 

Meble kuchenne – cały zestaw   

* Cena ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy 

obciążające Zamawiającego jako płatnika (zakup, dowóz, montaż mebli) 

Oświadczam, że: 

a. zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługi i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 
b. zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

c. w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 

zamówienia; 

d. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 

e. spełniam wszystkie wymagania wskazane w pkt 6 zapytania ofertowego                                               
nr OPS.WR.271.2.2.2017 z dnia  01 czerwca 2017r. 

f. do oferty załączam oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz oświadczenie                     

o posiadanym doświadczeniu. 

 

 

………………………………………….   ……….…………………………………………… 

                 data                               Czytelny podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  

 

 

…………………………………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr OPS.WR.271.2.2.2017 z dnia 01 czerwca 2017 r.                    

w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”  oświadczam, że nie 

jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli   

 

………………………………………….   ……….…………………………………………… 

                         data                       Czytelny podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 
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Załącznik nr 3 – Potwierdzenie odbioru  

 

…………………………………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam ZAPYTANIE OFERTOWE                                                 

NR OPS.WR.271.2.2.2017 (ROZEZNANIE RYNKU) w związku z realizacją projektu                           

pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”, numer RPKP.09.02.01-04-

0010/16, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społecznej, 

poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….   ……….…………………………………………… 

                         data                       Czytelny podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta 
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu 

 

 

…………………………………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr OPS.WR.271.2.2.2017 z dnia 01 czerwca 2017 r., 

którego przedmiotem jest zakup, dowóz i montaż mebli kuchennych w ramach projektu 

„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” oświadczam/my: 

iż posiadam/y niezbędne doświadczenie w zakresie dokonania drobnych prac remontowych                  

w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym OPS.WR.271.2.2.2017  z dnia 01 czerwca 

2017r. (rozeznaniu rynku). 

 

 

 

 

 

………………………………………….   ……….…………………………………………… 

                         data                       Czytelny podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta 

 

 

 


