
Zapytanie Ofertowe: str. 1

Warszawa, dnia 25 maja 2017 r.

nr sprawy: BAF-WZPL.251.279.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH ORAZ KRZESEŁ KONFERENCYJNYCH 

I FOTELI OBROTOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM ORAZ SPRZĄTNIĘCIEM OPAKOWAŃ

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności 
zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę mebli 
biurowych, krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych wraz z montażem oraz sprzątnięciem 
opakowań.

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01

e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

strona internetowa: www.utk.gov.pl
godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 8:15 – 16:15

2 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

2.1 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

2.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca posługuje się numerem sprawy 
określonym w Zapytaniu Ofertowym.

2.3 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: 
2.3.1 Łukasz Ostaszewski.

3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, 
do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
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4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych oraz krzeseł konferencyjnych, 

foteli obrotowych wraz z montażem oraz sprzątnięciem opakowań.

4.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
4.2.1. część I: zakup i dostawa mebli biurowych;
4.2.2. część II: zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych.

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania.
4.4 Wykonawca zapewni okres 5 letniej gwarancji na Przedmiot Umowy.
4.5 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39130000-2 meble biurowe,

 39113100-8 fotele,
 39112000-0 krzesła.

5 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1 Termin realizacji zamówienia: do 35 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
5.2 Zamówienie dostarczane będzie na:

Adres 1 
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Centrala)
Ilość krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych w dostawie:

Adres 2 
Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
Ilości mebli biurowych w dostawie:

Rodzaj mebla Łączna ilość 
mebli

biurko (160x80) 14

kontener pod biurko trzy szuflady i piórnik 14

szafa aktowa (80x40x200) 16

nadstawka na szafę aktową (80x40x75) 16

Rodzaj mebla Łączna ilość mebli

fotele obrotowe 14

fotel gabinetowy obrotowy 3
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szafa aktowo-ubraniowa (80x40x200) 8

nadstawka na szafę aktowo-ubraniową 
(80x40x75x) 8

regał otwarty 1/2 (40x40x200) 1

nadstawka na regał otwarty 1/2 (40x40x75) 1

szafka gospodarcza (80x40x75) 10

szafka gospodarcza 1/2 (40x40x75) 1

blenda górna boczna 2

blenda górna czołowa 2

stół konferencyjny (170x85) 3

stół pomocniczy ( 80x80) 2

sofa trzyosobowa 1

Ilości mebli gabinetowych w dostawie:

Rodzaj mebla Łączna ilość mebli

biurko gabinetowe prostokątne (160x80) 1

dostawka do biurka (140x60) 1

kontener pod biurko trzy szuflady i piórnik 1

szafa gabinetowa aktowa czterodrzwiowa 
(120x200x40) 1

szafa gabinetowa aktowa dwudrzwiowa 
(120x100x40) 1

szafa gabinetowa ubraniowa (160x60x40) 1

stolik okolicznościowy gabinetowy 1

fotel gabinetowy tapicerowany do stolika 
okolicznościowego 3
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Ilość krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych w dostawie:

Rodzaj mebla Łączna ilość mebli

fotele obrotowe 13

krzesła konferencyjne 14

Adres 3
Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
Ilości mebli biurowych w dostawie:

Rodzaj mebla Łączna ilość mebli

Sofa trzyosobowa 1

6 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.
6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą.

7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

7.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej dwie dostawy obejmujące:
a) dla części I: dostawę mebli biurowych o wartości, co najmniej   50 000,00 zł brutto każda 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b). dla części II: dostawę krzeseł konferencyjnych lub foteli obrotowych o wartości co najmniej 
40 000 zł brutto każda (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

7.1.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 
„spełnia,  nie spełnia” w oparciu o wymagane w Zapytaniu Ofertowym dokumenty, wykazy. 
Z treści załączonych dokumentów, wykazów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, 
że Wykonawca spełnia wymagane w Zapytaniu Ofertowym warunki udziału w postępowaniu. 

8 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
8.1 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
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8.2 Oferta powinna zawierać:
8.2.1 wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt. 7.1.1., zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oraz dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonanie;

8.2.2 kartę katalogową oferowanych produktów zawierającą wymiary produktów, zdjęcia (lub 
szczegółowy rysunek techniczny), paletę kolorystyczną, oraz nazwę producenta;

8.2.3 dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych produktów z normami określonymi 
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części I, tj.
a) atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty z której wykonane są biurka, 

łączniki do biurek, kontenery oraz stoły konferencyjne; 
b) dokumenty potwierdzające gęstość płyty z której wykonane są biurka min. 620 

kg/m3;
c) zaświadczenie potwierdzające ścieralności blatów biurek, łączników i stolików 

na poziomie minimum 3A wg normy EN 14322;
d) zaświadczenie potwierdzające, że szafy posiadają wytrzymałości, trwałości oraz 

są bezpieczne dla użytkowania wykonanych według norm  PN-EN 14073-2, oraz 
PN-EN 14073-3 z wynikiem pozytywnym;

e) Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o zgodności użytych płyt 
do produkcji zamówionych mebli zgodnych z wymienionymi normami i atestami.

8.2.4 dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych produktów z normami określonymi 
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części II, tj.
a) opinię zgodności z wymaganiami norm: PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2001 

w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań 
konstrukcyjnych.

8.2.5 odpowiednio do części II zamówienia:
a) próbki tapicerek, z których wykonane będą fotele obrotowe, złożone z minimum 3 

kolorów w tym czarnego, szarego i brązowego.
b) próbki tapicerek, z których wykonane będą krzesła konferencyjne, złożone z minimum 

3 kolorów w tym czarnego, szarego i pomarańczowego.

8.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8.4 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

8.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.6 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę.

8.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym.

8.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



Zapytanie Ofertowe: str. 6

9 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
9.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 2 czerwca 2017 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego 

przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy złożyć 
w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.251.279.2017 Oferta na zakup i dostawę mebli 
biurowych oraz krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych”.

9.2 Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną 
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku należy w temacie wiadomości 
wpisać „BAF-WZPL.251.279.2017 Oferta na zakup i dostawę mebli biurowych oraz krzeseł 
konferencyjnych i foteli obrotowych”.

10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych i łącznej 

wartości zamówienia w Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 2 do Zapytania Ofertowego.

10.2 Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.

10.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie 

będą podlegały zmianom.
10.5 Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności oczywiste omyłki 

rachunkowe polegające na:
a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji 
wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,
b) niewpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie).

11 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT

11.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów
Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 80 %

2. Termin dostawy 20 %

11.2 W ramach kryterium „CENA” ocenie podlegać będzie cena wyszczególniona w poz. „Całkowita 
wartość zamówienia brutto...” w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 
do Zapytania Ofertowego. Powyższa cena obliczona zostanie według wzoru:
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Cena =
najniższa cena ofertowa brutto

cena brutto oferty badanej ×  80 𝑝𝑘𝑡

Za kryterium „CENA” można uzyskać maksymalnie 80 punktów. 
11.3 W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY” ocenie podlegać będzie termin wyszczególniony 

w poz. „Termin realizacji zamówienia…” w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 
do Zapytania Ofertowego. Powyższy termin obliczony zostanie według wzoru: 

Termin realizacji =
najkrótszy termin realizacji wśród badanych ofert

termin realizacji badanej oferty × 20 pkt

Za kryterium „TERMIN REALIZACJI” można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
11.4 Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 

przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert: „CENA”, i „TERMIN REAZLIZACJI”, 
zgodnie ze wzorem:

P = C + T
gdzie:

P – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,

C – ocena oferty w kryterium „CENA”,

T – ocena oferty w kryterium „TERMIN REALIZACJI”.

11.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów określonych w Zapytaniu Ofertowym.

11.6 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie oferty lub więcej 
ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów „CENA” i „TERMIN REALIZACJI”, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeśli zaś będą to oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli równie korzystne 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

12 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

12.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie BIP, na której 
opublikowano Zapytanie Ofertowe.

12.2 Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 
o miejscu i terminie podpisania umowy.

12.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 
niezbędne do wypełnienia treści umowy.

13 WZÓR UMOWY
Opis szczegółowych zasad, warunków realizacji umowy zawiera wzór umowy, stanowiący 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
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14 INNE INFORMACJE
14.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
14.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.4 W przypadku wątpliwości, co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych 

przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
14.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty będzie niezgodna z Zapytaniem Ofertowym, 
b) potencjalny Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.4 lub złożone 

wyjaśnienia potwierdzą, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.

15 ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy. 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./
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