„Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum
Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie

Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 W
Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo".
Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
e-mail: ug_boniewo@wp.pl
Tel. 542840181
Rozdział ITRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wyłączenie
zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy.
Rozdział II. CPV Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

39100000-3

Meble

39290000-1

Wyposażenie różne

39720000-5

Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny

33158400-6

Sprzęt do terapii mechanicznej

37440000-4

Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

39710000-2

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

32000000-3

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,
telekomunikacyjny i podobny

30200000-1

Urządzenia komputerowe

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń Z

Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług
Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina
Boniewo".
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowanym ze
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Programu Operacyjnego

Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w poniższej tabeli:

Część I- Meble
Lp.

Nazwa

1

Kanapa/Sofa
rozkładana
trzyosobowa

2

Stół 6 osobowy

3

Krzesło

4

Szafki kuchenne

5

Moduł szatniowy z
półką na buty

6

Biurko plus fotel
obrotowy

7

Regały

Opis
Wymiary minimalne
Rodzaj: Sofa rozkładana
Kolor: Szary
Jasne drewno
Materiał: Poliester
Wypełnienie pianką
Skład materiału: 100% Poliester
Miejsce dla: 3 Osób
Maks. obciążenie na os.: 150 kg
Wymiary minimalne
Stoły na stelażu metalowym z nogami okrągłymi. Blaty wykonane z
płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. •
wym. min.180 x 80 cm
Wymiary minimalne
Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury
płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. •
wys. min. 47 cm
W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej:
- szafka wisząca 40cm
- szafka wisząca 60cm
- szafka wisząca nad okap 60cm
- szafka wisząca 80cm
- szafka 40cm
- szafka pod zlew 80cm
- szafka pod kuchenkę 60cm
- front zmywarki 60cm
- blat do zestawu
Cechy zestawu co najmniej:
Materiał frontu: Wysokiej jakości lakier
Wykończenie: Matowe
Cichy domyk: Tak
Regulowane nóżki: Tak
Montaż: Zmontowane
Wymiary minimalne
Moduł szatniowy z drążkiem na całej długości, ławką i schowkami na
buty pod nią. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok.138 x 40 x 203 cm • wys.
Siedziska min. 36,5 cm
2x Krzesło obrotowe na kółkach o regulowanej wysokości. Materiał:
100% włókno syntetyczne.
śr. ok. 63 cm, wys. siedziska ok..42-55 cm.
Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku o wym. min. 120
x 75 x 74 cm
Regał wykonany z płyty laminowanej min. 18mm. Regał
z prostymi półkami na czasopisma.W dolnej części regału znajduje się
szafka zamykana.
Wymiary regału min. 1800x900x290
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Ilość

1 sztuka

6 sztuk

40 sztuk

1 zestaw

1 Zestaw

3
zestawy

3 sztuki
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Część II - Elektronika
Lp.

Nazwa

Opis

Ilość

Wymiary minimalne

1

Telewizor z
uchwytem
naściennym

Przekątna ekranu: min.50"
Format HD:4K UHD
Rozdzielczość ekranu (px): min. 3840 x 2160
Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi, DLNA
Złącza: RJ-45, złącze komponentowe
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Załączone wyposażenie min.: instrukcja, podstawka, przewód zasilający.
Liczba głośników: min. 2
Klasa efektywności energetycznej: A
Smart TV: Tak
uchwyt naściennym

1
sztuka

instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji
Wymiary minimalne
Kolor czarny
Standardy odtwarzania dźwięku AAC, CD Audio, MP3
Zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz
Złącze USB
Cyfrowe wyjście HDMI
2

Odtwarzacz
DVD

3

Laptop

4

Rzutnik z
ekranem

Cyfrowe wyjście koaksjalne
Wyjście 5.1 kanałowe
Wyjście kompozytowe
Obsługiwane formaty napisów TXT
Standardy odtwarzania zdjęć JPEG
Standardy odtwarzania obrazu MPEG4, SVCD, VCD, Xvid
Pobór mocy (włączony) [W] 10
instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Min 2
lata gwarancji
Wymiary minimalne
Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach
minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
pikseli, powłoka ekranu matowa, procesor: Procesor: Komputer powinien
osiągać w teście wydajności SYSmark2014 „Office Productivity” wynik min. 1100
pkt, 8 GB RAM, dysk 1TB 5400 RPM, karta graficzna Karta powinna osiągać w
teście wydajności SYSmark2014 „Media Creation” wynik min. 1200 pkt instrukcja
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji
Wymiary minimalne
Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach
minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500
godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu:
10000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość
maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2200 ANSI lumen,
format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma:

3

1
sztuka

2
sztuki

1
sztuka
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5

Drukarka ze
skanerem

6

Kuchenka
mikrofalowa

+/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście
komponentowe, wejście D-Sub 15pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x
wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy
10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB,
możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, gwarancja: 36
miesięcy,
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel DSUB, kabel zasilający, pilot z bateriami. instrukcja obsługi w języku polskim,
karta gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji
Wymiary minimalne
Technologia druku: atramentowa, kolorowa
Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły
Papier fotograficzny
Obsługiwany format nośnika A4
A5
A6
B5
DL
Letter
Rodzaje podajników papieru Tacka
Ilość podajników papieru 1
Szybkość druku w kolorze 15 str./min
Szybkość druku w mono 33 str./min
Maksymalna rozdzielczość druku 5760 x 1440 dpi
Rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi
Maksymalny format skanu A4 instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji
Parametry minimalne
Pojemność min.17.0 l
Moc mikrofalówki min. 800 W
Elektroniczne sterowanie, z wyświetlaczem, zegarem oraz minutnikiem
Funkcja Memory kolor srebrny / czarny instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji

2sztuki

1
sztuka

Wymiary minimalne

7

8

Lodówka

Czajnik
elektryczny

Wysokość [cm]: min.185.0
Szerokość [cm]: min.59.5
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]:min. 206
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: min.98
System bezszronowy w chłodziarce: Tak
System bezszronowy w zamrażarce: Tak
Poziom emitowanego hałasu [dB]: 39
Sterowanie: Elektroniczne
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie LED instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji
Wymiary minimalne
Pojemność: min. 1,7 litra
Typ grzałki: płaska grzałka płytowa
Moc czajnika: min.2200 W
Wykonanie: stal nierdzewna
Dodatkowe opcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny
wyłącznik przy zdejmowaniu z 6podstawy, podtrzymywanie ciepła, wybór
temperatury parzenia, zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas
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1
sztuka

1
sztuka
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gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody instrukcja
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Min 2 lata gwarancji
Wymiary minimalne

9

10

Kuchnia
elektryczna
plus
pochłaniacz

Zmywarka

Wolnostojąca, Drzwi z pełnego szkła, Szuflada na prowadnicach rolkowych
,Przyciski z wyświetlaczem, Sterowanie mechaniczne Timer, Zegar elektroniczny
, oświetlenie wnętrza, prowadnice wytłaczane , przestronny schowek na
kuchenne akcesoria; oświetlenie halogenowe; opóźnienie startu do 24 godz
klasa energetyczna A, ilość palników 4 przystosowane , piekarnik elektryczny
Emalia łatwoczyszcząca, Para Dolna grzałka + termoobieg Górna grzałka +
termoobieg Grill, Pieczenie i termoobieg Rozmrażanie Termoobieg Tradycyjne
pieczenie ,grill, wymuszony obieg powuertza, taca druciana, Taca standardowa,
kolor inolux, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Min 2 lata
gwarancji, pochłaniacz .
Wymiary bez elementów wystających (SxWxG):
min.45 x 84,5 x 60 cm
Panel sterowania: zewnętrzny (odkryty)
Rodzaje programów zmywania min. : automatyczny, ekonomiczny (eco), garnki,
program "godzinny", szkło
Temperatury zmywania min.: 40, 50, 65, 70, auto 45-65
Sterowanie: elektroniczne
Wyświetlacz elektroniczny: LED (diodowy)
Klasa energetyczna: A+
Pojemność - ilość kompletów: min. 9 kpl.
Zużycie wody w cyklu: 8,5 litra
Klasa efektywności zmywania: A

1
sztuka

1
sztuka

Część III- urządzenia i przyrządy do rehabilitacji

Lp.
1

Nazwa
Materace
gimnastyczne do
ćwiczeń

2

Drobny sprzęt do
ćwiczeń (np. piłki,
ciężarki) komplet

3

Karimata

4

Rotor rehabilitacyjny

5

Drabinki

Opis
Wym. min. .200 x 85 x 8 cm
W skład zestawu powinien wchodzić co najmniej:
-Zestaw gum o długości minimum 0,5 m – 15 sztuk
-Zestaw gum o długości minimum 2 m – 15 sztuk
-Hantelek 1kg – 15 sztuk
-Hantelek 2kg – 15 sztuk
-Mata do ćwiczeń – 15 sztuk
-Piłka do ćwiczeń (Średnica- 65 cm, max obciążenie do100
kg– 2sztuki
- Piłka do ćwiczeń (Średnica- 75 cm, max obciążenie do100
kg– 2sztuki
materiał: pianka PVC
Nie odkształca się pod wypływem nacisku
wymiary min.: 180 x 60 x 0,7 cm
Wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu, podwójna
wzmocniona rama, szeroki zakres regulacji siły oporu,
wyposażony w pasy zabezpieczające stopę.
• wym. podstawy: ok. 41 x 50 cm

Mocowana do ściany

Ilość
10
Sztuki

1 zestaw

10 sztuk

2 sztuki
1 zestaw
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gimnastyczne
podwójne












Wymiary drabinki: min. 180 x 250 cm
Boki drabinki: sklejka sosnowa
Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego
Wymiar boku: min. 10 x 3,3 cm
Wymiar szczebla: min. 4,1 x 3 cm
Całość malowana lakierem bezbarwnym
Konstrukcja skręcana
Posiada certyfikat bezpieczeństwa "B"
Drabinka spełnia norm: PN-EN 12346:2001 oraz
913:2008.
Wsporniki do mocowania drabinki 6 sztuk

Zestaw do opieki nad osobą niepełnosprawną w jednym
pomieszczeniu.







6

Podnośnik
transportowy
przenośny
elektryczny

podstawa montażowa ścienną,
wieszak standardowy,
siedzisko z serii LeviKam,
montaż
szkolenie,
5 lat gwarancji.

•regulacja długości ramienia,
•różne możliwości montażowe w zależności od
warunków architektonicznych pomieszczenia,
•możliwość dopasowania podnośnika w każdym, nawet
małym, pomieszczeniu,
•udźwig do 140 kg oraz obrót do 180 stopni,
•najlżejszy podnośnik ścienny na rynku,
•możliwość przenoszenia podnośnika między
podstawami zamontowanymi w różnych
pomieszczeniach,
•zasilany sieciowo lub akumulatorowo
specjalne zabezpieczenie przed wysunięciem z
podstawy

6

1 zestaw
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Część IV- Wyposażenie pozostałe różne /sprzęt gospodarstwa domowego inny niż
elektryczny
Lp.

Nazwa

1

Komplet garnków

2

Akcesoria kuchenne
(deski do krojenia, noże,
naczynia do
przygotowywania
posiłków itp.) zestaw

3

Komplet sztućców

4

Komplet naczyń

5

Zlewozmywak plus
bateria

6

Kubki szklane

Opis
Zestaw składa się z min.:
1 x rondel z pokrywą 14 cm / 1,25 l
1 x rondel z pokrywą 16 cm / 1,5 l
1 x garnek z pokrywą 16 cm / 1,5 l
1 x garnek z pokrywą 20 cm / 3,5 l
1 x garnek z pokrywą 24 cm / 6,2 l
1x patelnia z pokrywą 24 cm
1x wkład do gotowania na parze.
1x miska z pokrywą 20 cm
1x przyssawka do misy
2x podkładka pod garnek
Zestaw musi być dostosowany do używania na kuchni
elektrycznej oraz indukcji
Zestaw zawiera min.:
Komplet min. 5 noży ze stali nierdzewnej (Nóż szefa kuchni
8",Nóż do chleba 8",Nóż kuchenny 8",Nóż kuchenny 5",Nóż do
jarzyn 3 1/2")
Komplet min. 8 akcesoriów kuchennych z tworzywa
sztucznego, wzmocnionego dodatkowo włóknem
szklanym.(Chochla, Łyżka, Łopatka długa - do podbierania,
obracania i nakładania, Łopatka krótka, Łopatka do
naleśników, Tłuczek ubijak do ziemniaków, Szczypce, Łyżka
/chochla cedzakowa)
Komplet min. 4 desek do krojenia oznaczonych kolorami w
stojaku. Wym. ok. 27x18 cm (deska do ryb, mięsa surowego,
mięsa pieczonego lub pieczywa, warzyw i owoców) Komplet
min. 4 misek do mieszania ze stali nierdzewnej (Ø28 x 10,5
cm, Ø24 x 9,5 cm, Ø20 x 8,5 cm, Ø16 x 6,5 cm)
W skład kompletu wchodzi min.:
6 x łyżka
6 x łyżeczka
6 x widelec
6 x nóż
Całość została wykonana z najwyższej jakości szlachetnej stali
nierdzewnej o właściwościach bakteriostatycznych.
Zawartość min.:
6 x talerz płaski (min.23 x 23 x 2 cm)
6 x talerz głęboki (min. 23 x 23 x 4 cm)
6 x talerz deserowy (min.19 x 19 x 1,5 cm)
6 x salaterka ……………………………..
Jednokomorowy zlew plus bateria, kolor stalowy lub beż
materiał granit, wpuszczany dłuższy bok około 57,4 krótszy
około 46,4

Kubek wykonany jest ze szkła hartowanego.
- kolor przeźroczysty,
- gładka powierzchnia,
- bez zdobień,
- możliwość mycia w zmywarce,
- możliwość używania w kuchence mikrofalowej,
7

Ilość

2 zestawy

1 zestaw

5
kompletów

5
kompletów

1 sztuka

40 sztuk
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Miejsce dostawy:
Dzienny Dom Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w
Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia
Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia
zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji
postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie
po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed
standardami producenta.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby
Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr
152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

3)
4)
5)

6)

Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie
dostawy,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,
Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony
protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
Wykonawca udzieli minimum 2 lat gwarancji na dostarczony sprzęt .

Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
wybraną ilość części zamówienia.
Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje do 30 dni od daty podpisania umowy. .
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z
postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Dostawa
porównywalna to dostawa obejmująca asortyment opisany co najmniej jednym z kodów CPV

8

„Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum
Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo

opisanym w pkt. 2 Zapytania ofertowego. Potwierdzeniem będzie złożenie
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Oświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.

Rozdział VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
Pani Zdzisława Bywalska , tel. 54 284 01 81
Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część postępowania .
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub
na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena łączna musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot
zapytania.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:
Cena - 100 %,
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych
ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.
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Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin
Oferty winny być składane w siedzibie Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub drogą
mailową na adres: inwestycje_ug@interia.pl
Termin składania ofert upływa: 12 stycznia 2021r.
2. Opakowanie i oznaczenie dokumentów.
Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która
będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.
Rozdział XIII. ZAWARCIE UMOZYZ WYBRANYMWYKONAWCĄ
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3,
4. Wzór umowy – załącznik nr 4.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
…………, dnia ………..
miejscowość, data

......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………………………………………
Nr faxu: ………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego
przedmiotem jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na
Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr
152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Niniejszym składam ofertę na część … zamówienia pod nazwą ………………………………..
i oferuję jej wykonanie za cenę łączną brutto w wysokości: ………………………….. zł
słownie: ………………………………………..
w tym za poszczególne pozycje:

Część I- Meble
Lp.

Nazwa

2.

Kanapa/Sofa rozkładana
trzyosobowa
Stół 6 osobowy

3.

Krzesło

4.

Szafki kuchenne

5.

Moduł szatniowy z półką na buty

6.

Biurko plus fotel obrotowy

7.

Regały

1.

Cena
netto

Ilość

11

Stawka
VAT

Cena
brutto

SUMA
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Lp.

Część II- Elektronika
Cena netto
Ilość

Nazwa

1

Telewizor

2

Odtwarzacz DVD

3

Laptop

4

Rzutnik z ekranem

5

Kuchenka mikrofalowa

6

Lodówka

7

9

Czajnik elektryczny
Kuchnia elektryczna plus
pochłaniacz
Drukarka ze skanerem

10

Zmywarka

8

Stawka
VAT

Cena
brutto

SUMA

Cena
brutto

SUMA

Cześć III- urządzenia i przyrządy do rehabilitacji
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa

Ilość

Cena netto

Stawka
VAT

Materace gimnastyczne do
ćwiczeń
Drobny sprzęt do ćwiczeń (np.
piłki, ciężarki) komplet
Karimata
Rotor rehabilitacyjny
Drabinki gimnastyczne
podwójne
Podnośnik transportowy
przenośny elektryczny

Cześć – IV Wyposażenie pozostałe różne /sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
Lp.
1

Nazwa

Ilość

Cena netto

Komplet garnków
Akcesoria kuchenne (deski do

2

krojenia, noże, naczynia do
przygotowywania posiłków itp.)
zestaw

3

Komplet sztućców

4

Komplet naczyń

5

Zlewozmywak plus bateria

6

Kubki szklane
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Stawka
VAT

Cena
brutto

SUMA
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1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
2. Oferuję/emy wykonanie prac objętych zamówieniem zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
3. Oświadczam/y, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Osobą do kontaktu w sprawie złożonej oferty jest:
Imię i nazwisko ………………….
Stanowisko: ……………………...

Tel/fax ……………………………
**Zaznaczyć właściwie.

……………………………………………………

(pieczęć i podpis/ y upoważnionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest
dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie
Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w
Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w formularzu oferty, jako
upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam(y), że:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego
oraz dysponujemy niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji
zamówienia.

……………….., dnia …………………..
……………………………………………………

(pieczęć i podpis/ y upoważnionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Przystępując do postępowania prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest
dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie
Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w
Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w formularzu oferty, jako
upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam(y), że:

Nie występują pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powiązania kapitałowe lub osobowe*.

……………….., dnia …………………..
……………………………………………………

(pieczęć i podpis/ y upoważnionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy)

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA NR …

Zawarta w dniu … pomiędzy:
1. Gminą Boniewo z siedzibą przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, posiadającą NIP: 8882902541, REGON
910866809 zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez Pana Marka Klimkiewicza- Wójta Gminy Boniewo,
Przy kontrasygnacie Pani Aleksandry Woźniak – Skarbnika Gminy Boniewo,
a
2. ...................................... z siedzibą w ......................................... ul. ............................., reprezentowaną
przez: ...................................................................,
zwaną dalej Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Zasadą konkurencyjności,
którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z
Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na
Działce Oznaczonej Nr 152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.n.: dostawa wyposażenia w
ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu
Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w Miejscowości
Boniewo, Gmina Boniewo
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych ,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Umowa obejmuje realizację części … zamówienia pod nazwą …………………………………………
§ 2. Prawa i Obowiązki stron
1. Prawa i obowiązki Zamawiającego:
a) Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu profesjonalnej realizacji przedmiotu umowy,
b) Zamawiający ma prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji dostawy przez Wykonawcę.
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c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z
przedmiotem niniejszej umowy, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
podstawowego.
2. Obowiązki Wykonawcy:
a) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Dziennego Domu Pomocy
Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina
Boniewo
b) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach pracy Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum
Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 w Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo od
poniedziałku do piatku od 8:00-15:00
d) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie
dostawy,
e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych opakowaniach producenta,
f) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony
protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
g) Wykonawca udzieli minimum 2 lat gwarancji na przedmiot zamówienia .
§ 3. Osoby odpowiedzialne i przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:
Zdzisława Bywalska tel. 516168024
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
…………………… tel. ……………………
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu przez
drugą stronę i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 4. Termin wykonania umowy
1. Dostawę stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do 30 dni od daty podpisania umowy.
§ 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako suma cen poszczególnych
pozycji składających się na przedmiot umowy.
2.Strony ustalają następujące wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik do niniejszej
umowy), wynoszące:
netto (bez podatku VAT): …………………….. zł.
słownie: ……………………………………….
brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………………………….. zł*

słownie: ………………………………………..
3. Wynagrodzenie jednostkowe brutto jest niezmienne przez czas trwania umowy i uwzględnia w swej wartości
wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszty transportu i rozładunku oraz wszelkie inne koszty, które
Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy, jeśli występują.
§ 6. Rozliczenie i płatności
1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury doręczonej przez Wykonawcę.
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2. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień doręczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu płatności określonego w ust. 3, do czasu
przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą do budżetu
Zamawiającego. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania
odsetek ustawowych.
6. Faktyczny odbiór zrealizowanej dostawy zostanie udokumentowany poprzez pisemny protokół odbioru
zadania sporządzony i podpisany przez obie strony umowy, który będzie załącznikiem do faktury. Jeśli
wykonawca nie załączy w. wym. dokumentu do faktury, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania się z
wypłatą wynagrodzenia.
§ 7. Odszkodowania i kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 20 % wartości umownej
brutto.
- w przypadku w opóźnieniu w realizacji dostawy – w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych przedmiotów
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
4. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania
do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby kary były niewymagalne.
5. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiadać
będzie wobec Zamawiającego w oparciu o Kodeks Cywilny.
§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) wykonawca nie przystąpił do realizacji dostawy i nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie
Zamawiającego do jej rozpoczęcia,
c) wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego,
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
§ 9. Zmiana umowy
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności
któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania
równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie
gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie
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pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem
równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego.
§ 10. Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 11. Sprawy sporne
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
dla Zamawiającego.
§ 12. Przepisy szczególne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:
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