
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/6/ZO/2022                                                      Brańszczyk, dnia: 25.11.2022r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 130 tyś złotych netto

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, 
tel/fax(29) 742-14-14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl
działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-
920, reprezentowanego przez:
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku p. Jana Mroczkowskiego,  na podstawie 
Pełnomocnictwa nr 110/2019,  z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie.  
tel/fax(29) 742-14-14
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawę: 
kompletów  mebli  do  pokoi  mieszkalnych dla  potrzeb  Domu  Pomocy  Społecznej  w
Brańszczyku.
I. Podstawa prawna: zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000
złotych  netto  na  podstawie  art.  2  ust  1  pkt  1  Ustawy Prawo zamówień  publicznych  z  dn.  11
września 2019 (Dz.U. z 2021r. Poz. 1129 z późn.zm.)
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  mebli  –  szaf,  krzeseł,  stołów,  łóżek,  szafek  nocnych,
materacy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
Na powyższe zamówienie  składa się :
2.1.) dostawa 24 sztuk łóżek z materacami, 24 sztuk szafek nocnych, 24 sztuk krzeseł drewnianych,
12 sztuk stołów, 12 sztuk komód, 12 sztuk szaf.
2.2. Wymagania jakie mają spełniać zamawiane łóżka:
- wymiary łóżka – pod materac 900x2000mm,
- obudowane z trzech stron,
- grubość płyty minimum 18 mm,
- łóżko wzmacniane – dno z płyty meblowej,
- zapotrzebowanie – 24 sztuki.
2.3.Wymagania dla szafek nocnych:
- szafka nocna wymiary: 450x450x550 mm,
- dwie szuflady,
- zapotrzebowanie 24 sztuki.
2.4. Wymagania dla materacy:
- materac wymiary 900x2000 mm,
- materac z pokrowcem nieprzemakalnym,
- zapotrzebowanie – 24 sztuki.
2.5. Wymagania dla komody:
- komoda wymiary –wysokość 900 mm, -szerokośc 900 mm, -głębokość 400 mm,
- dwie szuflady na górze,
- dwoje drzwiczek na dole,
- w środku przegroda pionowa,
- każdy fron zamykany na zamek meblowy,
- zapotrzebowanie 12 sztuk.
2.6. Wymagania dla szaf:
- wymiary szafy -szerokość 2x600 mm, -wysokość 2800 mm, -głębokośc minimalna do drążka,
- w środku przegroda pionowa,
- układ każdej części (600) -dwie szuflady na dole, następnie drzwi, za drzwiami dwie półki na
dole, drążek, dwie półki na górze, nad drzwiami pawlacz,
- każdy front zamykany na zamek meblowy,



- zapotrzebowanie 12 sztuk.
2.7. Wymagania dla stołów:
- stół wymiary 800x800 mm,
- podstawa (nogi) metalowa,
- zapotrzebowanie 12 sztuk.
2.8. Wymagania dla krzeseł:
- krzesła drewniane bez obicia na siedziskach,
- zapotrzebowanie 24 sztuki.
2.9. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych łóżek.
2.10. Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata.
III.  Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022r.
IV.  Miejsce  i  termin  złożenia  oferty: Ofertę  w  zaklejonej  kopercie  należy  złożyć  do  dnia:
02.12.2022r do godz:    10:00     w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana
Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk . Na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na
dostawę mebli do pokoi mieszkalnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”
Nie otwierać przed: 02.12.2022r. przed  godz. 10:15.
W lewym górnym rogu koperty  należy zamieścić pieczątkę Wykonawcy.  Otwarcie i ocena ofert
odbędzie się w dniu: 02.12.2022r. o godz: 10:15 w pokoju nr 3.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Oferent  może przed terminem do składania
ofert,  zmienić lub wycofać ofertę.  W toku badania i  oceny ofert,  Zamawiający może żądać od
oferentów wyjaśnień,  dotyczących treści złożonych ofert.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle Wykonawcom informację o wynikach
wyboru wiadomością e-mail.
V. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
VI. Termin związania ofertą: 30 dni.
VII. Osoba do kontaktów ze strony zamawiającego: p. Przemysław Tomasiuk – kierownik działu
gospodarczego, telefon 7421414 wew. 50.
VIII.  Sposób obliczenia ceny:  Cena podana w ofercie,  powinna obejmować wszystkie  koszty 
związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. Podana w formularzu  cenowym - cena  brutto, jest
ceną, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .Przedstawiona
cena brutto powinna zawierać cenę netto powiększoną o podatek VAT.  Cena musi być podana w
PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
IX. Termin płatności : do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
X. Informacje  dotyczące  RODO*.  W związku  z  przepisami  zawartymi  w art.  13  RODO, na
zamawiającym jako administratorze  danych osobowych -  zawartych w zebranych ofertach,  czy
propozycjach cenowych,  ciąży obowiązek informacyjny względem osob, których dane pozyskuje i
przetwarza,   w  trakcie  prowadzonego  postępowania.  W  załączniku  nr  4  zawarto  klauzulę
informacyjną  wynikającą  z  zapisów  RODO,   dotyczącą  Wykonawców  uczestniczących  w
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).
XI.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty                                         - załącznik nr 1
2. Formularz cenowy                              - załącznik nr 2
3. Wzór umowy                                      - załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna RODO(do wiadomości)  - załącznik nr4
Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:
1.Wypełniony druk oferty             załącznik nr 1
2.Wypełniony formularz cenowy   załącznik nr 2
3.Parafowany  wzór umowy           załącznik nr 3
4.  Wypis  z   aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeśli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert. 



 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.                 

                                                                                                             Zatwierdził :  
                                                                           Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Brańszczyku

                                                                                mgr Jan Mroczkowski


