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GĘMOPPZPRŚQMWM Plechnwlce, dnia 02.12.2019 r.
„„

587573 Picbhmvica ul. Kryxzmluwn 49
fax 1775 76 IZ 274, [el_ sckramrint 075 75 48 900

realizują: zamów'wn'u „a padaawie„m A pkt. 3 ust/my z dnia 29 Slytwin ZWM.
Prawa zamówień publicznychm'- Dz v. z 2019 r. poz 1343 z p. zm.).

ZAPRASZA
do 7lnzmiapropozycji cenowej (ofertowej) nu wykonxnie usługi dosuwy oraz montazu (lub

nylko dostawy) wyposazenia cna Klubu Seniora w minach pouokm
pn. „Klub Senim'a w Piechowicach" wspólńnansowanego zc śmdków budzetu państwa „:

pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w minach programu wielulcmiego
Siemon + un luca 2015-2020,cdycj.1 w 2019 r.

1. Opis spnsnbu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej):
a) Moze być złożona w formie piscninej na adres: Urząd Miasta Picchuwice.

58—573 Piechowiw, ul. Kryszmluwa 49, faksem na uume! 75 7612274 lub drogą
elektronicmąna adres funduś' luluicchawlcepl

b) Ceny w niej podane mają być wyrazane cyfrowo i siowoie,
c) Ma być „opisana w Języku polskim. czyicinic i trwałą techniką,
n) Maobcjniowac' cało" amowicnia

:. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia je
1) Dostawa | munlaz w luknlwacjl 58-573 PiechowiceY ul Kamionna !:
- wyposazmizmebli (Część 1 zamówienia),
. sprzęiu rehabuiiacyinego (część ii zamomenia),
- sprzętu komputerowego i RTV(c7 c 111 zmówienia), ,

. sprzętu AGD (część IV zmówienia),

2) Dostawa do lokalwaqi 511-573 Piechowice, uL Kamienna 1

. wyposażenia kuchni (część V zamówienia),
~ piccyka — kozy (czę: vi zamówienia).

Szczegółowy m-kaz wyposażenia amz ie 0 apis uaiduie sie w zal/lc niku nr 1 do
nin iq'xzena muwi-grin:

Zumówign'w zoxmłn podzielali: na 6 teki. Zamwillilłcv dnpuxzcm mnźliwość
skład/mia afm c ' iawvch. Wykonawca może logLć 02m : ściawe najtdna lub
wigcq' (”gęsi-iumówieni/z.

W przypadku złuzcm'lz ajmy na część ! zamówieniu anmviaiąty będzie
dostarczenia dodazlaywego dakumenlu z wyszczs'gólmanymi kwotami na pasm om
daruma! [q części zamówienia odpm 110 „W.
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6 ofertę) oferenci niewykluczeni na podsiawie
dn. 24 ust l uslawy Prawo zamówien publicznych oraz spełniający warunki zawane
w on. 21 ust. l rejze ustawy. Putwiexdzemem spelnienia tych warunków jest zloz/enie
pisemnego oswiadczenia sranowiocego załącznik nr 3 do nn. zaproszenia

Termin realizacj arnowienin:
(M dnia [0.12 do dnia 24.12.2019r.

Propozycje cenowe (ofertowe) będą ocenixnewg_ naalepujacego kryrerinm oceny ofen:
5 l Przy wyborze najkorzysrniejszej oferry, zamawiajacy będzie sie kierowal jednym kryterium:
(' NA 100%.
(”cnn A(X): „
a) Przyjmuje sie, ze najwyzsza ilos'c' punklńw ori-zym cena najnizsza wsrod een zawanych w

propozycjach calowych (ofcrrowyeh) na wykonanie zamowrenin chjęrcgo nn. znpmszemem.
h) Ceny w pozosraoycharenach punkrowone będą w oparciu o nnsrepujacy wzon

A(x) :%;"; ›< mn

gdzie.
A(x) ilość punkrow przyznana ofercie ,. zn kryrerinrn ceny

(min cena najnizsza wśród cen zawanye w ofertach na zadanie objerc nn. zamówieniem.
('(k) cena zawanaw oraw ,.x"

5.1. Zamawiający udzieli zamowienia olerenrowi któmgc propozycja mowa (ufmnwa)
odpowrada wszysrkim wymaganium przedsrawlonyrn w nn. zaproszeniu omz Zostanie Oceniam,
jako najknrzystmcjsu w oparciu o prnlane kryrerinrn wyboru, lj. utrzyma najwyższą ilość
punkro'w najnima cena oferty

Miejsce i termin zlozenia propozycji cenowej (olenawcj):
Oferty należy zlozyc zgodnie z pkrl niniejszego zaproszenia rio zim/enia propozycji
cenowej (oferrowej). Termin skladnnin ofert nplywa dnia 09.12.2019 r. o godz. 9. 0.
Otwarcie ofcrr nastąpi w dniuw.n.zowr. o gndz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Osobami uprnwnionyrzri do konrokrow z nferenlarni z ramienia zamacnającego jest
Jaroslaw Buniaznik. tel. 75754395, email (ap race QL

:) wyborze najkorzysrruejszej propozycji oierrowej (cenowej) oferenci. którzy zlo li
ofenezosraną powiadomieni drogą mailową oraz poprzez zamieszczenie informacji
o wybor-ze najkorzysrnicjszej ofeny na roblicy oglaszcńw Urzędzie Miasra Piechowice.

informacje dotyczące zawierania umowy.
W lenninie 3 dni od wybrarnn urokorzyslnlejszcj oferty Zamawiajacy podpisze
z wybranym oferenrern umowę na wykonanie uslugi zgodnie zakresem
wyszezególnionyrn w pkt. z zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (ufenowej).

Klauzula informacyjna 1 on. 13 RODO do zastosowania przez. zamawiających w
celu związanym z posrepownniemo udzielenie zamówienia publianego
Zgodnie z an. 13 usr. l i 2 rozporządzenia Parlameniu Europejskiego i Rady (ur-:>
zela/ow zdnia 27 kwicrnia zalo r. w sprawie ochrony osób rr mych w zwiazku
zprzerwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu rakich danych
oraz uchylenie dyrektywy asmo/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych› (Dz.
Ul7_ UE L 119 z 04351016, sin I), dalej 41000". informuję, że
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- admi shaloiem Pani/Parla danych osobowych jod Gmina Miqziko Piechowice,
nl Kouszlulowu 49, 58-573 Piefke/wiza, solocinnaxmpicchowicnpl

' Pam/Parla dane osobowe przetwarlunebędą na podstawie an. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienla publicznego o wano ] ponizej
30 000 cuio W R]. 7013.2[719/IZ/l pmwzulwnym w Lrybic „[mam ofcrlcwego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty. którym
udostępniona [osi.—mic dukumentacju postępowania w Oparciu o an. & oraz an. % ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 n , meo zamówień publicmych (lj. Dz. U. z zuu-› r,
poz. 12443 z n zm.], dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/T'ana dane osobowe będą przcchowywane, zgndnie z art. 97 ust. l uslawy Pzp, prz/cz
okres 4 l&t od dnia ukońclrnia poslępowania (› u elenie zamówienia, aki/eli c s
trwania umowy przckxacza 4 lata, okres pizochowywania ohcjmujc caly czas trwania
umowy; „

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjc nie będą podejmowane w sposób
uummalyzowany, stosowanie do nn. zz RODO;

- posiada Pani/Pan:
na podslawic an. 15 RODO prawu dostępu do danych osobowych Pan!/Parla
dotyczących;

~ nz podslaWic am. lo RODO pmwo do sprosłowarua Pani/Pana danych osobowych-
. na podsmwie an. lx RODO prawo [niania od ndsmnisnaloin ogmmc cnia
pizeowuznnio danych ocohowych z zasuzezcnlcm przypadkow. o których mowa w
m. lx ust. 2 RODO;
, prawo do wniesienia skargi do riczcsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznn Pani/Pan, zo pochwal—zonie danych osobowych Paru/Pana datyczących narusla
plchisy RODO;

- nic przysluguje Pani/Panu:
w związku z an. 17 ust. 3 lil. i:, d lub C RODK) prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo downoszenia danych osobowych, o którym mowa w in 10 RODO;

na podstawie art. zl RODO prawo sprzeciwu, wohcc przetwananiz danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
jest :n. 6 ust. 1 lit. :: RODO.
Oświndczeniz kaonnwcv w «lansie wypelnienia «bawia/(ów infarmaalinvch
ggewizlgianych w art. 13 lub an. 14 RODO stanowi zuląanik ur 4 do Zap-ruszenia do
skladania nfcrl.

ll. Zalnaniki:
!) Załącznik nr 1 Wykaz wypo
2) mnoznik nr z . Wzór pmpozycj conowcj (ofertowej).
3) Załącznik nr 3 Oświadczenie o niewykluczenin.
4) 'Lałąunik nr 4 , Oswiadczcme RODO
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Lp. Nazwa

1 Zeslawmebli ' 1

kuonennyon

2 'swl prosry 5

: krzesla. 40

4 'eiurko 1

Biblio1eczka 1

kanapa + A 1 kpl.
ro1ele
wpoczynkow
e .

i

l . .'7 Ława 1

Slolik 1

komputerowy

9. iszara na 1

'splięt
spuńuwy i

10 'Szafa 1

11 Szafa 1

12 Regał na buty 1

Część | zamówienia _ wyposażeniemebli

Pomieszczenieszatniowe_ zestawmebli w cy

7 iii/dni!:nr l
do „Zaproszenia do zimnie propozycji cenowej (ofenowej)"

nr RI.7013_2019/lZ/l „ dnia 02.12.2019 r.

Opis

Pomieszczenieogólnodostępne
Szer zestawu 2.Ac , max. 2.5i1m„ wlym szafkiWiszące. szafka nad
zlewozmywak ieonokomorowy. smlące z oia1em
Skład zesiawu:
4 szafki Wiszące w tym Jedna pod zlewozmywak dwuorzWiowa
muaaa. '
4 szalki sloyaee w tym: yeona szalka dwudrszewa z yeclria polka,
ieona z irzema szuiiadanii, jedna do zabudowy zmywarki o wym szer
AScm )( wys 52 cm. )( gl. Sscm, |edna pod zlewolmyumk
ieonokomorowy dwudrzwiowa soxasxsu. Kolor nie ' "aty. bla! w
kolorze yasnym 1ypu ouk. klon

siei konlerencyiny z kablem wykonanym z plyly laminowaną. z
meiaiwym sieiazem i okrąglymi nogami, skiadany o wym oi 170.181:
)( szer 75 . aa cm. gi olaiu : cm.
30 szt. , szkiele1 meialowy z tapicerką na siedzisku i oparciu
Tapicerka na siedzisku i oparciu w kolorze kawa z mlekiem lub iasny
brąz , melanż.
111 szi , skladane. siedzisko I aoareie w kolorze kawa z mlekiem iuo
yasny oraz , melanz
Wymiary 11111110 cm Wypusazonew szalke I szuiiade zamykana na
klucz. Wykonane z ory1y lamlnmne] o gr. 18 nim. w lonaql lyou ouk.
klon z obrzezem ABS moiupiek

Wymiary 100130 cm. wys 5570 cm. gl. 35-411 cm, otwarta, z polkami
Kanapa : ~ osobowe oraz miele z solidnym. drewnianym sielazem w
ionaqi lapioerki kawa z mlekiem iuo jasny brąz - meianz, pokryie
niepalne lkaniria.
Szer. kanapy 1907200 crm szer calkowita Mell 5070 ml. Siedliska
tapicerowane z pianki poliuretanowej o grubość min. 3 cm.
DŁ 170-130 cm, szer. 50-70 cm, wys. 55-60 cm. Bla! drewniany,
okleinowany w ionacyi iasnei np. buk, klon. rogi zaokmlone.
Lllzba szmad 1 + szafka Z półkami. Szafka l Szafka zamykana na
klulz Vlłysuwana podkładka pod kIanaturę. meadnlta folkowa.
Biurko w1onacii iasnei np. buk. klon.
Dwudrzwiowaz polami. drzwi puesuwane, zamykana, szer. 155-160
cm. wys 1902000er Tonaciaiasna nobuk, klon

swieca z polkami. zamykana. drzw1 przesuwne. wys'lQDrŻOO omJ
szer. 193200 cm. glebokosć 3540 cm. Tnnaqa jasna no. buk. klon

stoyaca z półkami, otwarta, wys.190-200 cm. szer. 1307140 cm.
głębokość 2530 cm. Tonacja Jasna np. buk. klon.

3 polki Tonaqa iasna np. buk, klan
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13

M

15

Meszak 3
ścienny
Fotele 2

kawa |

Malerac 4
gimnoslyany

Drabinka 3
gimnaslyozna
Walec gruby a

Zesaw pilek |

Pliki obciazniki 3 kpl

Opaskl zelowa A
do rozciagania

* Rotor |
rehabilimcylny

Trmkąw do
V

6
treningu dłoni

Rawer 1

treningowy

Część |
:Kumpuxer.

'
i kpl,

drukarka.
oproganmn.
e

Teleiiyizor LCD 1

odmnacz l
i DVD

Część || zamń

3 x1D uchwylów TonaqaJasna np, buk, klon.

Szer calkowita lokal] 60-70 cm Slenlsko tapicerowane, z pianki
poliuretanowe] o grubość mln. 3 cm.
De 12mm cm. szer. 60-70 cm. wys 55—50 cm slal drewnlany,
okleinowany w lonacji lasne. np. buk, klon, rogi zaokrąlorle.

_ api—zę: rehab CYIny

Pokrowiec ma|eraca wykonany z maierlału typu ska]. wzmocnionego
i na namznlkach i wypelnionego pianką Wym. zuo )( lzo >< lo oni

'Drabinki gimnastyczne z zaozeparni do montowania do ścian.
lakierowane drewno. wym. szer 99 x wys. 250 - 250 cm
lWalec wykonany z rwardei pianki PE. do ćwlczen oraz masazu Mm
15 cm x 45 cm.
zes|aw róznych pilek wraz z najemna I wyozymala. zapinana na
.ekspres wrbą w komplecie Minimalny sklad zestawu' pilki gumawe
pr|ki o śr. min. 15 cm - 6 szt.. pilka gumowa reakcylna o sr mln ls cm „
1 szl.. miekka pilka z paleikarnl na rzep min. - 2 kpl. ma z tkanlny z;
balonami w knmpleue- 2 szl , piłka pokryla skayeni , 2 szl. mini piikai
do koszykowki o sr 5 cm. na gumoe o dl. - 3 szt.. zoska z pokryclem z
wióczki i drobnymi kulkami w srodku - 3 sz|.
Cięzarkl' do rąk z regulowanymi rzepami. wykonane z gumyl
wypelnione drobnyml kulkami w jednym komplacle 2 szt . waga 1 szl.
(LE-0,5 Kg.sr.10714 cm.

żelowy pizyrząd glmnaslyczny do miczenia mręsrii ramion. klatkl
piersioweloraz plecow.Wykonany z gumy termoplastycznei TPR

Rolor przeznaczony do ćwiczeń reliabililaoyynycn koriozyn dolnyon i

pomyori przy schorzeniacn urazuwo—cnopedycznych omz
reumaiyaznycn. Wykonany z wysoklel klasy s|opfwy siall i niklu,
uodwójna wzmucnlona rama. szeroki zakres regulacj sily oporu.
wyposazony w pasy zabezpieczaraoe scope
Przyrząd do ćwlmema zginacly I prosiownikow dloni i paleow
Dostępny w & slopniaeh opom. Otwory na kazdy z palców.
«Ruwer rehabilitacylrry. POZlcmy Ergonomicznie. zelowe Slodełke z
mozliwością regulach w pozrornre. antyposlizgawe pedaly
Magnewczny sys|em hamowania Mln 5s1opnl obciazenia Czulnlk do
pomiaru pammelrćw lreningu kompuler z dużym I ozy|elnym
ekranem LCD. Funkcre komputera min.:czas, dystans. prędkosre,
kalorie. «emo.

ll zamowienia _ sprzęt kompulamwy i RTV
Munlwr mm 19.5 cała. mldzielcmsc mn. lgzoxiuao pikseli
(FULL HD), LED, kolor uarny. Komputer: kolor czarny. syslem
operacymy Windows w. karla graficzna. napęd DVD Na RW. dysk
HDD min 500 GB. pamięć RAM mm 4 GB. mysz omyczna.
klawiatura. hsm pizepięcrowa. Drukarka. Wielofunkcyrnau
alrarnenlowa. szybkosc druku min & SII/min.

5n cali. procesor UHD z iunkqa SMARTTV. HDR.

Rozdzielizoscmm mm csa pikseli. Wi-Fi. wbudowany dysk twardy
rniri. AGB. Weyscia/wyjs'cia min. HDMI, liniowe audio. USB 2.0. MP3.
min. MPEG4. Xvid
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| iZIewozmymkz
batem

„ zlewozmywaka
Na

2 iZmywarka

1 kosz na
1

śmleci

*

2 Ta1erze

& WKubek

A mam
Mvseczkl

7 „Mok.

8
1
Czamik na
wodę

*

9 Warmk
1

*

10 Termhsy
11 WRęcznrk

1 Ękuchenne
1 12 iGamm

W 1 Flet/koza
1

Część w zamówienia — sprzęlAGD
[ 1 'Jednokornorowy z oolekaczem pod Szałkę zlewozmywakową o wym 1

*SDXSSXBO
1

1

' 1 Wymz szer. 45cm x wys„ 51,5 urn :( gl 55cm, klasa energetyczną

!

xmin. A++, pay komp1e1ów min 10, matema komory , seal szLacnana.
Agwaranqa m1 2 laxa

Część v zamówienia —wyposażenie kuchni 1

1 Wykonany 2 Warzywa sztucznego, o myemnosc 25 wok/„
wyposazony w zoeyrnowaną, ucnyvną pokrywę, odporny na
1uszkodzanla. _ J

zasuw talerz gvęooxn srednia mvmmum 215 cm.
talerz de$emwy średmca nnmmunr 19 cm
Ceramiczny/porcelanowy
Komy yasnepastevewe

1 w ralerz p1y11<n5rednicam1n1mum 25 cm.
1

30 WCeramlczny o poyernnośc.mmlmum251: m1, ko1ory .asne—pas1e1owe.

so Ceramiana/porcelanuwa o pojemności mmimum ma „11, z (Magią
„ podstawką, ko1oryyasnepaste1owe.' 30 W mrseczka do przekąsek mlseczka do sa1a1ak.
zestaw Cemmitzne/pnrcelanowe
W Kolory jasne'pzslekwve

so N_yzka stołem, tyzeaka do herbaty noz stołowy, Widelec stołowy

19;quwykonane ze Stah merazewne]
›

10 yceramrczne/pmoevanowo
Rózne] wre1kosc1, o śr. mm 20 cm (w obrzezu) na owooa sa1a1k› np.

1

1<01ory ]asne›pastelc›w2
!

1 12200VV,poj_L71
?

1 zm stal nierdzewna. kontrulka grzanra i oomrzyrnywama
łlemperalury, Mozhwosć us1awranra uożądane] temperatury,!

1 czy1a1ny wskaz'mk pozmmu Wody

: 's1a1 merdlewna, 1-151, z pnycxskjem

„
10 Ramowa bazowa oawenrana

&

4 r: rodzaje pujemności wraz z pokrywkamn51.31 chmmowo—nikloma

[:zęść v1 zamowienia _ pozostałe wyposażenie
T 3 moc- 5 kW„ srednica komma: 150 mm, sprawnosc. min 11 no %,

W temperatura spałi 275 "C, materiał zehwo | Slat nawiewne do
1 spa1an1a z zewnąrrz, wy1a1 spa1rn- góra, szyba: panoramiczna,

1

zaraounek z modu, ma1ana1opa1owy. drewno oryk1e1. do
rekupemc]. speąma normy ANTYrsmogowe. pomrerzohnia ogrzewanra

1 1
min 120 m2. 1
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Załącznik nr z

do „Zaproszenia do zlozenia pmpozyql cenowej (ofmowojr'
nr „minelo/im z dnia 01121019 r.

. d_ma

Gmin. Miejska Yiechuwice
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49

PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)

Odpowiadając na zaproszcnic du zlozonia propozy cenowej (ofenowej)
na Wykonanie zamówienia, któmgo przedmiotem jesr usluga dostawy oaz montazu lub tylko

dllstawy uyposnzeniadla Klubu Seniora w ramach projektu pn. „Klub Serum w
Piechowicach" oferuję wykonnnie ez; _ w/w uslugi zgodnie z wymngami opisu
przed:-mom zamówieniai zaproszenia do zlozenia ofeny z orun oz„iz.z<ii9 r., mak

RL7013.2019/lZ/1 zaccnę:

Cena nella (bez podatku VA [) .
Stawka podnrku VAT
(slownie zlmyon:

„ zł
co slannwl 'Wolę bruno , zł

Oświadczamy, ze pnedmimuwe zamówienie wykonamy w rerrninie określonym
w zapmszmiu do złoźśma propozycji cenowej (ofmowq)
Oświadczam(-y), ze w razie wyboru [11qu (naszej) orony Jako najkorzysluicjszej
zolnomązuję (ramy) się do podpisania umowy m ezęse „ zamówicnin zgndnie
z zakresem wyszezogolnronyrn w mpzoszeniu dn zlozenia prOpozyc cenowej (nienowejl.
Dodatkowe infonnnqe;

Załączniki
1)
2)

lnudprsr pieczątka o

'! mcpulftuhm: okrul'lić
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Załącznik nr 3
do ,znpmszznin do (Auzenia propnzyq'i cenowej (ciemne-i)"

nr RL7013.2019/IZ/lz dnia 02.12.2019 [.

miejscowosc, dnia

dane ()ferenta

() WIADL' IE
(w trybie mi 22 ust i oraz art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień pubiicznych,

lj. Dz. U. z 201%. poz, 1843 z p zin)
Przyslępując do nazizm w poslępowaniu o umown-n.e na wykonanie usiugi doslawy oraz

mnmazn lub tylko dostawy wyposuenm dla Klubu Seniora w izi-ozon pchktu
pn. „„Klub Seniora w Piechowicach"

oświadcmm,
71: spełniam warunki „pisane w nn. 22 ust. 1 ustawy Pinwo zamówień publicznych, ty.

!) posiadam uprawnienia ilo wykonyvmnia określonej dndalności lub czynności, jezeii
usinwy nakładają obowiązek posizdmin inkion uprawnień;
1) posiadam niezbędną wied/ę i duśMadC/Ęnlc do wykonania mówienia;
3) dysponu1ę odpowiednim poienojnienn technicznym Oraz osobarm zdalnymi do wykonania
zamówienia
:) znajduję się w syiueoji ekonomicznej i finansowej zapewniają/.::] wykonanie zamówienia;

na podstawie anu usi 1 nsinwy Prawo zamówien publicznych nie podlegam wykluczeniu
z poslwowania o udzieienie znmówieniz

podpis oferenin



[Łsgmom

Załącznik „ 4
do „Zaproszżnia do zlozenia propuzycji cenowej (ofcnowcjy'

nr RI.7013.2019/12/1 [ dnia 02.121019 (.

wmumwcA:
Dun: Wykonawcy-
Mms: .

m. konmklowy
armail' ,

ZAMAWIAJĄCY:
Gmin:MiejskiPiechnwice
uL Kryszlalowa 49.
557573 Piechnwicg

' m'kmmwcy w „kresie uwalnianiu „(›qu
ggwxdzmm'ch w artLLŚVIub my 1.4399g

rgbrmqun wh

(›s'wiadcmnże wypelnilcm obowiązki informacyjne pnewidzianc w zm. 13 lub na 14

RODO” wobec osób lizycmych, od których dane osobowe bczpośredmo lub pośrednio
pozyskalcm w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicmegn w niniejszym
postępowaniu.

(dam/podpis Wykonawcy)


