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Czechowice-Dziedzice, 18.10.2017 r. 

LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 
 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia na: 

Wyposażenie biurowe 

 

W związku z realizacją projektu pt.: 
 

„Innowacyjne centrum diagnostyki i serwisu pojazdów transportu międzynarodowego  
wraz z centrum doskonalenia kadr, oparte o zastosowanie najnowszych rozwiązań  

poprawiających zarządzanie i monitorowanie przewozu osób i towarów” 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Adres: ul. Ligocka 55 43-502 Czechowice-Dziedzice  
woj. śląskie 
 
MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Oddział LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Adres: ul. Transportowa 8, Nr ewidencyjny działki: 70/7 
69-100 Słubice 
woj. lubuskie 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020”. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYKLUCZENIA  
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Aby wziąć udział w postępowaniu, Oferent musi: 
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
1.2. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, 
1.3. dysponować odpowiednim potencjał technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, 
1.4. dysponować osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, 
1.5. posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w określonym wyżej zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik  
nr 1 – Formularz oferty. 

2. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez 
powiązania osobowe lub kapitałowe 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 lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
2.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
IV. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą wybranym  

w wyniku przeprowadzonego postępowania, z następujących powodów: 
1.1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,   
1.2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy,  
1.3. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,  
1.4. zmiany istotnych regulacji prawnych. 

2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu.  
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V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia biurowego – 1 kpl., opis funkcjonalności/ 
specyfikacja: 
1.1.  Zabudowa regałowa na długości 8 m – z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji serwisowej – 

składająca się z 10 modułów, wymiary pojedynczego modułu: 

- szerokość: 80 cm 

- wysokość: 189 cm +/- 5 cm 

- głębokość: 38,5 cm +/- 2 cm 

- ilość półek: 5 (mieszcząca segregator biurowy o wys. 35 cm) 

- 2 uchwyty 

- zamykana na klucz 

- materiał: płyta wiórowa powlekana melaminą 

- kolor typu akacja 

1.2.   Biurko z kontenerem na dokumentację i krzesłem – 8 szt. – specyfikacja pojedynczego stanowiska: 

1.2.1. Parametry biurka: 

- materiał: płyta wiórowa powlekana melaminą 

- kolor typu akacja 

- blat: 136 x 70 cm 

- wysokość 76 cm 

- grubość blatu min. 25 mm 

- na stelażu metalowym 

- zaślepione z przodu 

1.2.2. Parametry kontenera: 

- materiał: płyta wiórowa powlekana melaminą 

- kolor typu akacja 

- szerokość: 43 cm 

- wysokość: 72 cm 

- głębokość: 50 cm 

- 4 szuflady 

- górna szuflada zamykana na klucz 

1.2.3. Parametry krzesła: 

- podłokietniki 

- oparcie z podparciem lędźwiowym 

- regulacja wysokości 

- obrotowe 

- na 5 kółkach 

1.3. Biurowe stanowisko szkoleniowe, składające się z biurka i krzesła – 10 szt. – specyfikacja pojedynczego 

stanowiska: 

1.3.1. Parametry biurka 

- materiał: płyta wiórowa powlekana melaminą 

- kolor typu akacja 

- blat: 136 x 70 cm 

- wysokość 76 cm 

- grubość blatu min. 25 mm 

- na stelażu metalowym 

- zaślepione z przodu 

1.3.2. Parametry krzesła: 

- podłokietniki 

- oparcie z podparciem lędźwiowym 
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- regulacja wysokości 

- obrotowe 

- na 5 kółkach 

1.4. Regał do zabudowy piętrowej typu sklepowego - 1 szt., wysokość regału 2,1 m (+/- 10 cm) 

- zabudowa frontowa na dł. 477 cm (+/- 5 cm)  składająca się z 4 modułów, w tym dwa przyścienne z perforacją 

- zabudowa boczna na dł. 136 cm (+/-7 cm) 

- regał narożny wewnętrzny – 1 szt. 

- oświetlenie (świetlówka) z mleczną płytą plexi  

- osłony dolne 

- listwy cenowe 

- meble metalowe 

- malowane proszkowo 

- kolor: srebrny 

1.5. Lada biurowa– 1 szt. 

- materiał: płyta wiórowa powlekana melaminą 

- kolor typu akacja 

- 3 modułowa 

- wymiar blatu pojedynczego modułu: 140 cm x 80 cm 

- wysokość: 75 cm 

- zaślepienie z przodu 

2. Nazwa, kod CPV: Meble 39100000-3. 

3. Dodatkowe informacje techniczne - projekt budowlany i rysunki zostaną na żądanie przesłane na adres 

elektroniczny oraz są udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24 listopada 2017 r. Dokładny termin zostanie ustalony z wybranym 
dostawcą. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej - papierowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania. 

2. Oferent może dołączyć do oferty sporządzonej według Załącznika nr 1 własne załączniki. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie jest dopuszczone składanie ofert częściowych lub wariantowych. 

4. Termin ważności oferty: do dnia 10.11.2017 r. 

5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

6. Jeżeli osoba/-y podpisująca/-e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Oferenta. 

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

oferenta. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.  Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

OFERTA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Wyposażenie biurowe 
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VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Lucyna Matyjaszczyk, e-mail: l.matyjaszczyk@lontex.pl, tel.: 32 215 27 97 wew. 66, 67 

Jacek Cieciak, e-mail: j.cieciak@lontex.pl, tel. tel.: 32 215 27 97 wew. 13 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Miejsce składania ofert: 
LONTEX SP. Z O.O. SP. K.  
ul. Ligocka 55 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
Woj. śląskie 

 

Biuro otwarte jest w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00. 
 
Termin składania ofert: 26 października 2017 r. Decyduje data wpływu do miejsca składania ofert. 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

 
X. KRYTERIA OCENY OFERTY, WAGI PUNKTOWE I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów Waga 

1.  Cena ofertowa  100 100% 

 
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
 
Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, wyliczoną 
według wzoru: 
(Cena ofertowa najtańszej oferty : Cena ofertowa ocenianej oferty) x 100 pkt x 100% 

 
XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć 
wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane 
zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie 
ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a 
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
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