
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 20.10.2022 r. 

Anna Grduszak Quercus 
Ul. Ogrodowa 10, Cielętniki 
42-265 Dąbrowa Zielona 

Województwo: Śląskie 
Telefon: 601 445 356 
NIP: 6462121528 

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, 
w związku z realizacją projektu pt. „Poszerzenie oferty pobytowej o innowacyjne 
usługi odnowy biologicznej ukierunkowane na wypoczynek i regenerację po przebyciu 
COVID-19.” w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 
„Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020. 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą 
upublicznienia zapytania na stronie internetowej firmy www.equercus.pl i 
www.prastara.pl 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych środków trwałych w ramach projektu 
pt. „Poszerzenie oferty pobytowej o innowacyjne usługi odnowy biologicznej 
ukierunkowane na wypoczynek i regenerację po przebyciu COVID-19.” Numer wniosku 
o dofinansowanie: WND-RPSL.03.02.00-24-00D4/21 

1. Zestaw mebli ogrodowych 

Kod CPV: 39142000-9 Meble ogrodowe 

Zamówienie obejmuje zakup NOWEGO środka trwałego.    

Specyfikacja techniczna: 

Komplet składa się z 4 jednakowych zestawów -1* stół + 4 krzesła  

1. 1. Nazwa Zamawiającego  

2. Postanowienia ogólne 

3. Przedmiot zamówienia 

http://www.equercus.pl


 

Zakup zestawu mebli ogrodowych kawowych-obiadowych. Na komplet zestawu mebli 
ogrodowych kawowo-obiadowych wchodzi okrągły stół - 1 szt. i fotele - 4 szt. Materiał 
wykonania mebli: plecionka technorattanowa, odporna na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV, stelaż z aluminium lub aluminium malowanego proszkowo. 
Dopuszczalne wymiary stołu: średnica w przedziale od 90 do 160 cm, wysokość stołu 
w przedziale 70-80 cm. Blat stołu zabezpieczony szkłem hartowanym lub szkłem 
bezpiecznym, wymiary szkła dopasowane do wielkości stołu. Fotele wyposażone w 
poduszkę na siedzisko i oparcie. 

Przewidywana wartość zestawów to 16 000 PLN netto. 

2. Leżaki ogrodowe 

Kod CPV: 39142000-9 Meble ogrodowe 

Zamówienie obejmuje zakupu NOWEGO środka trewałego 

Specyfikacja techniczna: 

Ilość ́leżaków w komplecie 12 szt.  

Leżaki ogrodowe z regulowanym oparciem, materac. 
Materiał wykonania leżaka: plecionka technoratanowa odporna na warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV, stelaż ̇z aluminium lub aluminium malowanego proszkowo. 
Dopuszczalne wymiary leżaka: szerokość ́od 60 do 75 cm, długość ́od 190 do 205 cm, 
wysokość ́od 25-35 cm z regulacją oparcia do 80-100 cm  

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotów zamówienia zostały wskazane: 
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które 
wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to 
preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie 
na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. 
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z 
zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą 
własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń 
służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują 
one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie 
gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar 
udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez 
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do 10.11.2022 r. 

4. Termin realizacji zamówienia  



 

Ul. Ogrodowa 10, Cielętniki 
42-265 Dąbrowa Zielona 
Województwo: Śląskie 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
konkurencyjności.  

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty 
są przygotowywane na koszt Dostawców. Każdy z Dostawców może złożyć tylko 
jedną ofertę.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy 
są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe 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 i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, 
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.  

e) Wykonawca musi posiadać autoryzację na sprzedaż, serwis oferowanego 
sprzętu W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca dołączy certyfikat 
do składanej oferty. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 

5. Miejsce realizacji zamówienia 

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym



 

zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym 
wymagania.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia ofert niespełniających wymogów.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub anulowania niniejszego 
zapytania ofertowego w każdym czasie.   

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie potwierdzające brak powiązań kapitałowo osobowych załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

  

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub EUR. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 
koszty związane z terminowym i prawidłowym dostrczeniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, 
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.   

2. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu 
ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych 
działań w celu jej określenia. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru 
częściowego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty



 

1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%  

2. Liczbę punktów uzyskanych przez Dostawcę oblicza się wg wzoru:  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena: 
Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg 

wzoru: 
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 100 
gdzie: 
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) 
CB = cena netto badanej oferty (PLN) 

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent 
zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna 
zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym 
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

4. Dla celu porównania ofert wyrażonych w PLN i EUR do przeliczania oferty w EUR na 
PLN wzięty zostanie pod uwagę kurs NBP z dnia poprzedzającego wybór oferty. 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 
1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, 
czytelnie.  

2. W ofercie znaleźć się powinno wyszczególnienie spełnienia wymaganych warunków 
technicznych środków trwałych  

3. Do oferty należy dołączyć załączniki wskazane w dalszej części zapytania ofertowego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy pod adresem 
Ul. Ogrodowa 10; 42-265 Dąbrowa Zielona; pocztą elektroniczną na adres: 
quercus@post.pl.  

5. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty 14 dni, liczoną od wskazanej w 
Zapytaniu ofertowym daty składania ofert. 

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

9.  Sposób przygotowania oferty 

mailto:quercus@post.pl


 

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem ofertowym oraz wymaganymi 
załącznikami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym należy złożyć w 
terminie do dnia  28.10.2022 r. (termin kończy się z upływem tego dnia).   O 
terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do wskazanej skrzynki email 
lub też oferty papierowej pod wskazany adres. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferty mogą być przesyłane w formie elektronicznej (email) na adres 
quercus@post.pl lub dostarczone w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres  

Anna Grduszak Quercus 

Ul. Ogrodowa 10 

42-265 Dąbrowa Zielona.    

4. W razie wątpliwości, pytań, wskazany jest kontakt z inwestorem 

5. Osoba do kontaktu z Dostawcami: Anna Grduszak adres email: quercus@post.pl 

Tel. 601445356 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające brak powiązań kapitałowo osobowych 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku: 

  

10.Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

11.Wykaz załączników dołączonych do zapytania ofertowego

12.Warunki zmiany umowy
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1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania 
pierwotnego terminu realizacji zamówienia, 

1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ 
na termin realizacji zamówienia, 

1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 
zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, 

1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób 
wymienionych przez strony do realizacji umowy, 

1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, 

1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez 
Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami, 

3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym 
(np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu 
zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami, 

3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z 
umowy z tytułu” siły wyższej", tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało 
spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia 
umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków. 

5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania 
przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze 
zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek. 

6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w 
związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca 
nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak  



 

i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie 
będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na 
rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.  

8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian 
stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających 
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy 
stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź 
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też 
kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 
przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 
przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z 
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary. 


