
IŚ Białystok, dniaffi października 2014

Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku

UKS2091/DO/2411/27/14/2/999

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku (Zamawiający), zaprasza do złożenia
oferty cenowej w postępowaniu: Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych wraz
z pomiarem w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Kod CPV: 39515410-2 (Rolety wewnętrzne)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

I. Procedura:
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8
Ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych wraz z

pomiarem w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa
Polskiego 8.

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

2.1.Wymiary i ilość kwater okiennych:

2.1.a) Okno typ nr l i 2

wymiar:

typ nr l
118cm (wys.) x 61 cm (szcr.)
128cm (wys.) x 61 cm (szcr.) - okno fix

typ nr 2
89cm (wys.) x 61 cm (szer.)
99cm (wys.) x 61 cm (szer.) - okno fix

ilość szvb:
142 sztuki
71 sztuki
l O sztuk

sztuk

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok tel.: +4885 8785300 | fax: +48 856754365 http://uks.bialystok.ibip.net.pl
e-mail: uks2091@pd.mofnetgov.pl



2.1. b)

typ nr 3

Okno nr 3
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wymiar: ilość szyb:
89cm (wys.) x 68 cm (szer.) 36 sztuk

2.1. c)

typ nr 4

Okno nr 4
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wymiar: ilość szyb:
89cm (wys.) x 63 cm (szer.) 2 sztuki

2.2. Minimalne wymogi Zamawiającego:
l.p.
1.
2.

t

4.

cecha
Typ
Ilość rolet

Typ
Ilość rolet

wymagane parametry
rolety mini z prowadzeniem żyłkowym
Okno nr 1

a) 1 1 8cm (wys.) x 6 1 cm (szer.)
b) 128cm (wys.) x 61 cm (szer.)

Okno nr 2
c) 89cm (wys.) x 61 cm (szer.)
d) 99cm (wys.) x 61 cm (szer.)

Okno nr 3
e) 89cm (wys.) x 68 cm (szer.)
Okno nr 4
f) 89cm (wys.) x 68 cm (szer.)

132 sztuki
66 sztuk

1 0 sztuk
5 sztuk

32 sztuk

2 sztuki
Rolety w kasecie PCV z prowadnicami w kolorze białym
Okno nr 1

a) 1 18cm (wys.) x 61 cm (szer.)
b) I28cm (wys.) x 61 cm (szer.)

Okno nr 3
c) 89cm (wys.) x 68 cm (szer.)

1 0 sztuk
5 sztuk

4 sztuki



5.

6.

Specyfikacja techniczna
materiału:

Gwarancja

materiał jednolity
gęstość materiału
grubość materiału

100% poliester
180g/m2

0,34 mm
24 miesiące

U W A G A :
Podane wymiary są orientacyjne, dlatego zalecana jest wizja lokalna przed
ewentualnym złożeniem oferty przez oferenta. Pomiar szczegółowy zostanie wykonany
przez Wykonawcę. (Wizja lokalna może być dokonana po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym.)

2.ł.Rolety powinny posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający na
zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu.

2.2.Kolorystyka rolet zostanie ustalona w terminie późniejszym z wyłonionym Wykonawcą.

3. Warunki gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na
wykonany przedmiot zamówienia oraz użyte materiały. Szczegółowy opis warunków
gwarancji znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.

4. Oferowane materiały musza spełniać wszystkie parametry określone w pkt II.2. być
fabrycznie nowe i wolne od wad.

5. Materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca dostarczy własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.

7. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy.

8. Miejsce realizacji zamówienia: pomieszczenia w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w
Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8.

III. Kryteria oraz sposób oceny ofert

ł . Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów: cena 100 punktów.

Maksymalną liczbę 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe proporcjonalnie mniej punktów.
Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

najniższa cena przedstawiona w ofertach
liczba punktów = —:—TT- x 100 pkt

cena badanej oierty
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te



oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

TV. Miejsce, forma i termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z wykorzystaniem
formularza ..Oferta Wykonawcy" stanowiącego Załącznik nr l do niniejszego zapytania.

2. Oferta cenowa musi być złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę/osoby
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta winna zawierać cenę całkowitą brutto obejmującą przedmiot zamówienia, podając ją
cyfrowo i słownie. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.

4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ( pokój nr 2 - kancelaria) lub przesłać za
pomocą poczty kurierskiej lub operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd
Kontroli Skarbowej w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111
Białystok, do dnia 22 października 2014 r. do godz. 10:00 (łiczy się data wpływu do
Zamawiającego). Zaleca się również, aby oferta posiadała oznaczenie „Oferta cenowa na
dostawę i montaż rolet okiennych wewnętrznych wraz z pomiarem w budynku Urzędu
Kontroli Skarbowej w Białymstoku" oraz umieszczona była w nieprzejrzystym i
zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz
zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia.

6. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu,
tj. http://uks.bialystok.ibip.net.pl.

7. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń

względem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z tytułu otrzymania niniejszego
zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyn.

V. Termin otwarcia ofert:
W dniu 22 października 2014 r. o godzinie 10:15 pokój nr 512 w siedzibie Zamawiającego
(V piętro).

VI. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po wykonaniu usługi, przelewem w
ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym
protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Tomasz Pogorzelski, pokój 512, telefon 85 878 5331,
Pani Marzanna Skorulska. pokój 513, telefon 85 878 5332,
wgodz. 8:00- 14:00.



Do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr l do zapytania należy
dołączyć:

1) aktualny odpis / właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) podpisany ,,Wzór umowy" stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki :

Załącznik nr l - Oferta wykonawcy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Wiesław Klukowski
Sporządzono w l egz.

Urzędu K.ontrolil!karbowej


