Katowice, 23.04.2021 r.
ZZ.2601.23.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
poniżej kwoty 130 000,00 zł.
Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Urząd Metropolitalny,
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: Dostawa mebli biurowych oraz siedzisk
na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
Zamówienie podzielone na Zadania.
• Zadanie nr 1 – Meble biurowe
• Zadanie nr 2 – Siedziska
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej części.
2. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
A. K1 - Cena
80% = 80 pkt.
B. K2 - Termin realizacji
20% = 20 pkt.
3.

Sposób oceny ofert:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Ocena
ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
Q=K1+K2
gdzie:
Q – łączna ocena - suma punktów przyznana w poszczególnych kryteriach
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji.
Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
Cena brutto oferty najtańszej

K1=

x 80

Cena brutto oferty badanej

Najkrótszy termin realizacji dostawy spośród ocenianych ofert

K2=

x 20

Termin realizacji dostawy w ocenianej ofercie

Uwaga!
Maksymalny termin realizacji wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy.
4.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2021 r. o godzinie 10:00.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy stanowiącej Załącznik do niniejszego zapytania –
Załącznik nr 3.

6.

W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia próbek w postaci gotowych mebli:
- szafka niska SZ3
- kontener biurowy KN
- fotel pracowniczy F1 – dla Zadania nr 2
Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał
zrealizować zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu
zamówienia kolorystyce. Meble dostarczone przez Wykonawcę jako próbka mogą zostać użyte przez
Wykonawcę do zrealizowania zadania.

7.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na formularzu ofertowym Załącznika nr 2.

8.

Oferta powinna być przesyłana drogą elektroniczną na adres a.kosmeda@metropoliagzm.pl do dnia i
godziny wskazanej w pkt 4. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

9.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
jej składania.

10. Pytania do treści zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail: a.kosmeda@metropoliagzm.pl
lub telefonicznie na nr 32/718-07-32.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania, w każdym momencie bez
podania przyczyny.
12. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści informację na stronie
internetowej.

