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PROKURATURA OKREGOWA

W ZIELONEJ GORZE
ul. Partyzantow 42, 65-332 ZIELONA GORA Zielona Géra, dnia 25 pazdziernika 2020 r.

PO VII WB 262.46.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z prowadzonym przez Prokuratur¢ Okregowg w Zielonej Gorze
postegpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego o wartos$ci ponizej 30 000 euro,
zapraszam do zlozenia oferty na dostawe i montaz fabrycznie nowych mebli biurowych,
zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz fabrycznie nowych mebli biurowych
na potrzeby Prokuratury Rejonowej we Wschowie z siedzibg przy ul. Garbarskiej 11

w rodzaju i ilosci wskazanych w formularzu ofertowym — zalgcznik nr 1 oraz
specyfikacji wykonania mebli — zatgcznik nr 4.
Dla mozliwoS$ci zrealizowania pelnego zamodwienia i zagwarantowania dostgpnosci
pelnego asortymentu wskazanego w formularzu ofertowym, zlozona przez
wykonawce oferta musi zawiera¢ informacje o cenach jednostkowych wszystkich
wskazanych rodzajéw mebli.

. Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia na swoj wilasny koszt i ryzyko
bezposrednio do siedziby Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej
11. Dostawy i montaz w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim
uzgodnieniu z pracownikiem zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wskazane przez wykonawceg w formularzu ofertowym obejmuja
wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz koszty towarzyszace,
konieczne do poniesienia przez wykonawce z tytulu realizacji przedmiotu
zamoéwienia i uwzgledniajg wszelkie czynno$ci zwigzane z prawidlowa, terminowg
dostawg przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zaméwienia w terminie do 18 grudnia
2020 roku.

. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone meble, zgodnie z informacjg wskazana
w formularzu ofertowym.
Strony ustalaja ryczattowe rozliczenie wynagrodzenia, za realizacj¢ przedmiotowego
zamOwienia, na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce. Faktura bedzie
wystawiona na Prokurature Okregowa w Zielonej Gorze jako platnika.
Termin ptatnosci faktury ustala si¢ na 21 dni od daty wptywu faktury do siedziby
zamawiajacego. Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wykonawcy
wskazany na fakturze.
Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych sytuacjach:
1) za odstapienie od umowy z winy wykonawcy — 20% warto$ci brutto czesci

umowy pozostalej do zrealizowania w momencie odstgpienia;
2) za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy — 1% wartosci brutto

niedostarczonego towaru za kazdy dzien opdznienia;
3) w przypadku niedotrzymania warunkéw dotyczacych zatrudnienia oséb

niepelnosprawnych, wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Kkary



umownej zamawiajacemu w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
braku zatrudnienia takiej osoby.

10. Przy wyborze oferty, zamawiajacy bedzie sig kierowat nastgpujgcymi kryteriami:

Lp. Kryterium Waga oceny
1.|Cena oferty 80%
2.|Okres gwarancji 15%
3.|Zatrudnienie os6b niepetnosprawnych 5%

11. Sposéb obliczenia warto$ci punktowej oferty (P):

Kryterium: cena brutto oferty (P1) — 80 %
Za spelnienie tego kryterium zamawiajacy moze przyzna¢ maksymalnie 80 punktow.
Warto$¢ punktowa tego kryterium zostanie obliczona w nastgpujacy sposob:

najnizsza zaoferowana cena
Ilo$¢ punktéw = brutto x 80 pkt

cena badanej oferty brutto

Do obliczen uwzgledniona bedzie catkowita warto§¢ brutto zgodna
z wypetnionym przez wykonawce formularzem ofertowym (zatgcznik nr 1).

Kryterium: Okres gwarancji (P2) — 15 %
Za spehienie tego kryterium zamawiajacy moze przyzna¢ maksymalnie 15 punktow.
Warto$é punktowa tego kryterium zostanie obliczona w nastgpujgcy sposob:

okres gwarancji badanej oferty
najdiuzszy okres gwarancjillo$¢ punktéw = x 15 pkt

Kryterium: zatrudnienie osob niepelnosprawnych (P3) -5 %
Jezeli wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobg niepetnosprawng, o ktérej mowa
w przepisach o rehabilitacjii zawodowej 1 spotecznej oraz zatrudnieniu osob
niepelosprawnych i powierzy jej czynno$ci zwiazane z faktyczng realizacjg
zamOwienia oraz ztozy takie o§wiadczenie w formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1),

otrzyma z tego tytutu 5 pkt podczas oceny oferty (P3) — 35 %.

Wykonawca lacznie otrzyma punktéw P = P1 + P2 + P3.

12. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ dodatkowe negocjacje na pro$be wykonawcy.
13. Oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilodcig uzyskanych punktéw. Realizacja

zamOwienia zostanie powierzona wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg ilos¢
punktéw zgodnie z wzorem okreslonym w pkt 11.

14.Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, zamawiajgcy moze wybra¢ oferte
najkorzystniejsza spo§réd pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.

15.Osoba wskazang do kontaktu ze strony zamawiajacego w sprawach dotyczacych
niniejszego zapytanie ofertowego jest:
Tomasz Hotowko,



tel. 68 329 18 61,
faks 68 329 17 13,
e-mail: tholowko@zielona-gora.po.gov.pl

16.Na ofert¢ sktada si¢ wypelniony i podpisany druk formularza ofertowego,
przestanego wylacznie drogg elektroniczng, na nr faksu lub adres e-mail wskazane
w pkt 15.

17. Termin skladania ofert uplywa w dniu 6 listopada 2020 r. godzina 10:00.

Prokurator Okregowy

Jarostaw Kijowski
Zalaczniki:
1/ formularz ofertowy

. . . [Naczelnik
2/ klauzula informacyjna RODO wean

Genizagiino Sadowego
3/ wzor umowy Fulda W \tasik4/ specyfikacja wykonania mebli Cm

/TH



PO VII WB 262.46.2020
Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy na dostawe mebli

miejscowosé, data

( Nazwa firmy (Wykonawcy)| 1
[ Adres Wykonawcy: | J

NIP:
REGON:

tel:
email:

Opis Cena Calkowita Stawka Calkowita
Lp Rodzaj mebla jednostka miary Tlosé jednostkowa|warto$é netto podatku warto$¢ brutto

szer x wys x gleb netto [5x6] VAT [7x8]
1 2 4 5 6 7 8 9

1 [parter - sekretariat
2 [biurko 2000x800x800 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
3 |biurko pomocnik 1200x800x500 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
4 |kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
5 |szafa biurowa z 4 pétkami na $cianie o diugosci 5,1 m 900x2000x400 5 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
6 |nadstawka do szafy z 1 pétkg 900x800x400 5 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
7 [szafa biurowa z 4 pétkami na $cianie o dlugosci 3,9 m 900x2000x400 4 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
8 |nadstawka do szafy z 1 pélkg 900x800x400 4 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
9 [naroze taczace szafy migdzy szafami ( poz.od 5 do 8) 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

10 |szafa biurowa z 4 pétkami 900x2000x400 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
11 |nadstawka do szafy z 1 pétkg 900x800x400 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
12 |szafa biurowa z 4 pétkami 300x2000x400 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
13 |nadstawka do szafy z 1 péika 300x800x400 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
14|parter - biuro bodawcze
15 |szafa narozna biurowo - ubraniowa 1000x2000x1000 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
16 |nadstawka do szafy naroznej 1000x800x1000 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
17|parter - gabinet - pomieszczenie biurowe
18 [biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
19 [biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
20 [kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

21 |szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 4 0,00 zt 23.00% 0,00 zt
22 |nadstawka do szafy z 1 pélkg 900x800x400 4 0,00 zt  23,00% 0,00 zt
23 |parter - gabinet prokuratora
24 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
25 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
26 |kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

27 |szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
28 |nadstawka do szafy z 1 péika 900x800x400 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
29 |parter - gabinet asesora
30 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
31 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
32 |kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

33 |szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 3 0,00 zt 23.00% 0,00 zt
34 |nadstawka do szafy z 1 psika 900x800x400 3 0,00 zt]  23,00% 0,00 zt
35|pigtro - gabinet prokuratora 1

36 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
37 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
38 [kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

3Q|szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
40 |nadstawka do szafy z 1 pétka 900x800x400 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
41|pigtro - gabinet prokuratora 2
42 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
43 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
44 |kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

45 |szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt



46 |nadstawka do szafy z 1 pétka 900x800x400 3 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
47|pigtro - gabinet kierownika sekretariatu
48 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
49 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
50 |kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
51 [szafa biurowa z 4 pétkami z ramkami Alu i szybg 900x1600x400 2 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
53 |szafa biurowa z 4 péikami 900x2000x400 4 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
54 |szafa biurowa - ubraniowa 600x2000x400 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
55|stolik kwadratowy 4 nogi aluminiowe 600x600x600 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
56|pigtro - gabinet prokuratora 3
57 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
58 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
59 |kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
6()|szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 2 0,00 zt 23.00% 0,00 zt
61 [nadstawka do szafy z 1 poikq 900x800x400 2 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
62 |szafa biurowa z 4 pélkami z ramkami Alu i szybg 900x1600x400 2 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
63 [stot konferencyjny prostokatny 2500x800x1500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
64 stolik kwadratowy 4 nogi aluminiowe 600x600x600 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
65|pigtro - gabinet prokuratora 4
66 |biurko 2000x800x800 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
67 |biurko pomocnik 1200x800x500 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
68 [kontenerek 4 x szuflada zamek centr 450x700x450 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
69 |szafa biurowa z 4 pétkami w tym 1 szafa biurowo ubraniowa 900x2000x400 2 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
70 |nadstawka do szafy z 1 polka 900x800x400 2 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
71 |szafa biurowa z 4 pétkami z ramkami Alu i szyba 900x1600x400 2 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
73 |stolik kwadratowy 4 nogi aluminiowe 600x600x600 1 0,00 zt 23,00% 0,00 zt

RAZEM 0,00 zt| 23,00% 0,00 zi

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z trescia zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzezer oraz przyjmujemy warunki w nim okreslone,
w szczegdlnosci:
- otrzymaliémy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- akceptujemy wskazany termin obowigzywania umowy oraz jej wzdr,
- akceptujemy termin ptatnosci tj. 21 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury VAT,
- w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia bedziemy zatrudniaé osoby niepetnosprawne: TAK/NIE* (niewtasciwe skresli¢).

podpisly osoby/os6b uprawnionych



Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.46.2020

Klauzula informacyjna (RODO)

zwigzana z post¢gpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzonym w Prokuraturze Okrg¢gowej w Zielonej Gérze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

Ww zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Prokuratura Okregowa
w Zielonej Gorze informuje, ze:

Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okregowa z siedzibg przy
ul. Partyzantéw 42 w Zielonej Gorze tel. 68 32 91700, e-mail
sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl reprezentowana przez Prokuratora

Okregowego w Zielonej Gorze;
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Czegstochowska, tel. 68 32 91 737,
e- mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych, dale] ,ustawa Pzp”, wcelu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego na dostawe i montaz
fabrycznie nowych mebli biurowych na potrzeby Prokuratury Rejonowej we
Wschowie, sygn. PO VII WB 262.46.2020, prowadzonym w trybie procedury
udzielania zamoéwien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej
w ztotych réwnowartosci 30 000 euro;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ osoby lub podmioty, ktorym
moze zosta¢ udostgpniona dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy;
Dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich lub organizacji
mi¢dzynarodowych



obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
Ww sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych”;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych

osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

—
"

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.- Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego.



Zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.46.2020

-Wz0r umowy -

UMOWADI covviiiinninnnnnes

zawarta dnia ............ r. pomiedzy:

Prokuraturg Okregowa w Zielonej Gorze z siedzibg przy ulicy Partyzantéw 42, 65-332

Zielona Gora, NIP 929-14-56-582, REGON 000000448 zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

S00 0 8 8 se esse Pees see eee Sess eee sess eee e eee eee ese e eee ees

a

firma ........oooii , z siedzibg .................... , REGON .......covvviviinnnnnn. ,

NIP oii , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ............... ,

zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Stronami.

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostawy i montazu fabrycznie

nowych mebli biurowych w siedzibie Prokuratury Rejonowej we Wschowie, w ilo$ci

i rodzaju zgodnym z zapytaniem ofertowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do

niniejszej umowy oraz zgodnie ze zlozong oferta — stanowigcg zatgcznik nr 2 do

niniejszej umowy i jej integralng czesé.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwotg

SLSE 74 DEIN, fe sess wom x ss » wor 5 sim EE IOXRIREOD (SEGUE sas as vs ens somes as wn we evs
3. Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie podlega zmianie oraz obejmuje wszystkie

koszty wykonania przedmiotu zamowienia oraz koszty towarzyszace, konieczne do

poniesienia przez wykonawce z tytulu realizacji przedmiotu zamdwienia

i uwzgledniaja wszelkie czynno$ci zwigzane z prawidlowa, terminowa dostawa

przedmiotu zamdwienia.

4. Odbior dostawy zostanie potwierdzony protokotem (ktérego wzor stanowi zatgcznik



nr 3 do niniejszej umowy), podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy,

ktéry stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do .......... roku.

§2
1. Zaptata za wykonang ustug¢ nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy

Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym bez

zastrzezen protokolem odbioru dostawy.

2. Wykonawca nie moze cedowaé nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy na

osoby trzecie.

§3
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania ustugi objetej niniejsza umowa sitami

wilasnymi i nie ma prawa zleci¢ wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom

lub podwykonawcom.

§4
Wykonawca zobowigzuje sig:

1) ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci wynikajace z wykonywanej ushugi,

w miejscu realizacji przedmiotu zamdéwienia wskazanym w § 1,

2) pokry¢ koszty szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu

umowy,

3) usung¢ odpady powstate w nastepstwie wykonywanej ustugi;

4) przywroci¢ Sciany, posadzki i sufity do stanu sprzed montazu w przypadku ich

uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

5) zabezpieczy¢ $ciany, posadzki i sufity przed zniszczeniem w zwiagzku z realizacja

przedmiotu umowy.

§5
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres

rer miesigcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania

przez obie Strony umowy, bez zastrzezen protokotu odbioru.

2. W okresie gwarancji w razie wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowiazuje si¢

do nieodplatnego dokonywania napraw.



§6
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w nastepujacych sytuacjach:

1) rozwigzania umowy z winy Wykonawcy — 20 % warto$ci brutto umowy,
2) za niedotrzymanie terminu realizacji umowy — 1 % wartosci brutto umowy za

kazdy dzien opo6znienia;

3) w przypadku niedotrzymania warunkéw dotyczacych zatrudnienia 0s6b

niepetnosprawnych, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia Kary

umownej zamawiajagcemu w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
braku zatrudnienia takiej osoby.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego od

wartosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdy powstala szkoda przewyzsza

wartoscia ustalong kar¢ umowna.

§7
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg zastosowanie maja przepisy

Kodeksu Cywilnego.

2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem niewaznosci.

4. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie majacej

wplyw na realizacj¢ umowy, w tym réwniez adresu lub numeru telefonu.

§9
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
1/ zapytanie ofertowe
2/ formularz ofertowy
3/ protokdt odbioru dostawy
4/ specyfikacja wykonania mebli

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatqcznik nr 3 do umowy nr .. ......

PROTOKOL ODBIORU DOSTAWY
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Zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.46.2020

Specyfikacja wykonania mebli biurowych na potrzeby Prokuratury Rejonowej we

Wschowie
L. Specyfikacja mebli do Prokuratury Rejonowej we Wschowie-pomieszczenia
parter — sekretariat, biuro podawcze, gabinet —pomieszczenie biurowe, gabinet

prokuratora, gabinet asesora, pigtro - gabinet prokuratora 1, 2, gabinet kierownika

sekretariatu.

1. biurka, pomocniki do biurka — blaty wykonane z ptyty meblowej tego samego koloru o

grubosci 36 mm, nogi petne wykonane z ptyty meblowej tego samego koloru o grubosci
18 mm, ptyta ostonowa na nogi wymiar wysoko$¢ 600 mm o grubosci 18 mm, biurko z

pidrnikiem, otwory na kable, obrzeze w calosci ABS 2 mm
2. Kontenerek — 4 szuflady typu tandembox o jakosci nie gorszej jak firmy Blum,

centralny zamek, boki, wierice i tyt z ptyty meblowej 18 mm, uchwyt metalowy.
3. Szafy, szafa ubraniowa, nadstawki do szaf — szafy z ptyty meblowej 18 mm, plecy z

ptyty meblowej 18 mm, min. 1 drazek na wieszaki, uchwyt metalowy, drzwi szafy

zamykane na zamek meblowy, z kompletem 2 kluczy, osadzone na zawiasach

puszkowych, , wieniec goérny o grubosci 36 mm — nakladany, zawiasy nie gorsze jak Clip

Top z Blumotion firmy Blum.

4. Szafy z ramkami Alu — ramki Alu nie gorsze jakosci jak firmy Zobal, szkto matowe,

zamykane na zamek, uchwyt metalowy, zawiasy Blum, wieniec gorny nakfadany o

grubosci 36 mm.

5. Stolik kawowy — blat o grubosci 36 mm, nogi z metalu satynowanego
We wszystkich meblach uchwyt meblowy Amix U 078 rozstaw 160 mm.

Obrzeze ABS we wszystkich elementach o grubosci 2 mm.

Meble maja by¢ wykonane z ptyty meblowej ( orientacyjny kolor to ciemny dab, orzech,

olcha ). Wszystkie pétki do przechowywania standardowego segregatora. Szafy z

wieficami. Wszystkie elementy na plastikowych podktadach.

IL. Specyfikacja mebli do Prokuratury Rejonowej we Wschowie-pomieszczenia

gabinet prokuratora 3,4.



1. biurka, pomocniki do biurka — blaty min. 48 mm wykonane z plyty meblowe;j tego

samego koloru o grubosci 36 mm z wstawkg aluminiowg min. 12 mm, nogi peine
wykonane z ptyty meblowej tego samego koloru o grubosci 18 mm, plyta ostonowa na
nogi wymiar wysoko$¢ 600 mm o grubosci 18 mm, biurko z piérnikiem, otwory na kable,
obrzeze w catosci ABS 2 mm
2. Kontenerek — 4 szuflady typu tandembox o jako$ci nie gorszej jak firmy Blum,

centralny zamek, boki, wienice i tyt z ptyty meblowej 18 mm, uchwyt metalowy,

wykonane z plyty meblowej tego samego koloru. o

3. Szafy, szafa ubraniowa, nadstawki do szaf — szafy z ptyty meblowej 18 mm, plecy z

ptyty meblowej 18 mm, min. 1 drazek na wieszaki uchwyt metalowy, drzwi szafy

zamykane na zamek meblowy, z kompletem 2 kluczy, osadzone na zawiasach

puszkowych, wieniec gérny o grubosci min. 48 mm wykonane z plyty meblowej tego

samego koloru o grubosci 36 mm z wstawka aluminiowg min. 12 mm — nakladany,

zawiasy nie gorsze jak Clip Top z Blumotion firmy Blum.

4. Szafy z ramkami Alu — ramki Alu nie gorsze jakosci jak firmy Zobal, szklo matowe,

zamykane na zamek, uchwyt metalowy, zawiasy Blum, wieniec gérny nakladany o

grubosci min. 48 mm wykonane z ptyty meblowej tego samego koloru o grubosci 36 mm

z wstawkg aluminiowg min. 12 mm.

5. Stolik kawowy — blat o grubosci min. 48 mm wykonane z plyty meblowej tego

samego koloru o grubosci 36 mm z wstawka aluminiowa min. 12 mm, nogi z metalu

satynowanego

We wszystkich meblach uchwyt meblowy Amix U 078 rozstaw 160 mm.

Obrzeze ABS we wszystkich elementach o grubosci 2 mm.

Meble maja by¢ wykonane z ptyty meblowej ( orientacyjny kolor to ciemny dab,).

Wszystkie polki do przechowywania standardowego segregatora. Szafy z wiencami.

Wszystkie elementy na plastikowych podktadach.

Oferta ma zawiera¢ wszystkie niezbedne skladniki do wykonania przedmiotu

zamoéwienia mi¢dzy innymi: pomiar, wykonanie, dojazd, montaz, zatadunek, roztadunek,

whniesienie itp.


