
 

 

 

 

   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 z dnia  21 /  01  /2021 r. 

dotyczy: procedury wyboru wykonawcy na „ Dostawę, montaż i uruchomienie piły panelowej 
do produkcji mebli”  prowadzonej z uwzględnieniem zasady konkurencyjności 

 
 

Zamawiający 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Oddział w Radzyminie 
ul. Komunalna 6, 

05-250 Radzymin 

Osoba upoważniona przez 

Zamawiającego do bieżących kontaktów, 

w tym udzielania odpowiedzi na pytania 

oferentów. 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 
Tel.: 660 424 157 

Osoba do kontaktu: Adam Wieczorek 

e-mail: sekretariat@zdz-radzymin.pl            
             adam.wieczorek@zdz-radzymin.pl 

Przedmiot zamówienia 
 Zakup piły panelowej do produkcji mebli.  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem   zamówienia jest  dostawa, montaż i uruchomienie 
piły panelowej do produkcji mebli - do Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie — Oddział w Radzyminie. Szczegółowa 

specyfikacja techniczna zawarta jest w Załączniku nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. 

Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny, 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi szkolenie (min.16 - 

godzinne) z  3   pracownikami   Zamawiającego   w   zakresie   

obsługi i eksploatacji. 

Adres dostawy i terminy realizacji podane zostaną zgodnie z zapisami 
w Umowie. 

Termin realizacji   21. 02. 2021 — 21.06.2021. 

Forma płatności 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zaliczki w wysokości 
20% wartości zamówienia na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

Przelew za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na wskazany 

przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia 

dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT pod warunkiem: 

-rozliczenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi zgodnie 
z umowa (Protokół Zdawczo-Odbiorczy). 
 

Kryteria oceny ofert/ waga 

procentowa 

Cena - 100% 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta 

umowa. 

 

Termin składania ofert 
           do  19 lutego 2021 r.  godz. 10:00 
 

Sposób składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego w nie 

przekraczającym terminie do dnia: 19 lutego 2021 r. godz. 

10:00 

 



 

Miejsce składanie ofert: 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie  

Oddział w Radzyminie 

ul. Komunalna 6 , 05-250 Radzymin 

sekretariat 
 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

 

„Zakup piły panelowej do produkcji mebli”” 

                 Nie otwierać przed 19 lutego 2021 r. godz. 10:00 

 
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane  

i zostaną zwrócone bez otwierania. 

Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.zdz.edu.pl oraz www.zdz-

radzvmin.pl), Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi 

na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z 

zapytaniami do przedmiotowego zamówienia zamawiający 

zamieści na stronie. 

 

 

 

 

 Sposób przygotowania oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Sposób sporządzania oferty i okoliczności powodujące 

wykluczenie oferenta: 

• oferty należy sporządzić zgodnie z wymogami 

niniejszego Zapytania Ofertowego — Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, 

• do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty 

wymagane w pkt. 2 Sposobu przygotowania oferty„ 

• oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę brutto 

wyrażoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

• oferta cenowa powinna być złożona w zamkniętej 

kopercie zgodnie z wyżej podanym opisem , 

• złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi 

wymogami skutkuje jej odrzuceniem, 

• oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jest 

powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w 

zakresie wykonawca składa oświadczenie wykonawcy 

stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

•  

2.   Zawartość oferty: 

     Wykonawca   musi   dołączyć   do   oferty   następujące   dokumenty   

i oświadczenia: 

a. Ofertę na podstawie specyfikacji technicznej 

(Załącznik nr 1) 

b. Ofertę cenową  zgodnie z załączonym wzorem - 

Załącznik nr 2, 

c. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z załączonym 

wzorem -Załącznik nr 3, 

d. Co najmniej 2 listy referencyjne potwierdzające 

realizację podobnych zleceń, 

 

e. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej (w przypadku kserokopii 

wymagane poświadczenie zgodności z oryginałem) 

 



  Oferta wraz z załącznikami powinna zawierać czytelne podpisy    

opatrzone odpowiednimi pieczątkami osób zdolnych do czynności 

prawnych. 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty 

ponosi wykonawca, niezależnie od wyników postępowania. 

 

3. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 

 

4. Wybrany oferent będzie mógł powierzyć wykonanie 

przedmiotu zamówienia osobom trzecim, wyłącznie na 

podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania bez wskazania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

2. Oferta cenowa 

3. Oświadczenie Wykonawcy 

4. Projekt umowy 

 


