
Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”                                Ostrów Mazowiecka,  10.12.2018 r. 

Ul. Warchalskiego 3 

07 -300 Ostrów Mazowiecka 

Tel/fax. 29 745-32-41 

e-mail : sds_ostrowmaz@o2.pl 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.             

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień  Publicznych  - ( tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) - art.4 pkt 8. 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału  w 

postępowaniu  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawa regałów 

archiwalnych oraz szaf biurowych metalowych, biurka z kontenerami i fotelem oraz krzeseł i ławki 

czteroosobowej” do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” przy ul. Warchalskiego 3 w 

Ostrowi Mazowieckiej” 

 

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest - Zakup i dostawa : 

− 2 sztuk  regałów archiwalnych metalowych w komplecie z 6 półkami. Wymiary (WxSxG) 
1980x950x335 mm;  

− 2 sztuk szaf biurowych metalowych w komplecie z 4 półkami o regulowanej wysokości. 
Zamek z klamką obrotową z 2 kluczami. Wymiary (WxSxG) 1990x1000x435, kolor 
popielaty; 

− 2 sztuk szaf biurowych metalowych w komplecie z 1 półką, zamek z klamką obrotową      
z 2 kluczami. Wymiary (WxSxG) 465x1000x435,kolor popielaty 

− 1 szt Fotel biurowy (czarny stelaż, aluminiowa polerowana podstawa, siatkowe 
oparcie, Regulowany tapicerowany zagłówek synchro Plus SP1, Regulowany 
podłokietnik black); 

− 1 szt Ławka czteroosobowa, stalowa konstrukcja w kolorze czarnym, siedziska 
zmywalne z polipropylenu 

− 5 szt. krzeseł – 4 nogi chromowane, funkcja sztaplowania, zmywalne siedzisko z 
polipropylenu 

− 1 szt. biurko na stelażu (WxSxG)  1404x1054x760 (kolor buk) 

− 2 szt. kontenery (WxSxG)  430x504x620 

2. Termin wykonania zamówienia : do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia 

3. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego. 

4. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/ 

rachunku. 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 



1. Oferta powinna być złożona najpóźniej do 13.12.2018 r. do godziny 12.00 drogą meilową,  

faxem lub pocztą tradycyjną z nazwą oraz adresem Zamawiającego, nazwą, adresem 

Wykonawcy oraz napisem: „Zakup i dostawa regałów archiwalnych oraz szaf biurowych 

metalowych, biurka z kontenerami i fotelem oraz krzeseł i ławki czteroosobowej.” 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, podpisana przez osobę 

(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  na zewnątrz, przy czym podpis musi 

być czytelny lub opisany pieczątką imienną  lub przez osobę (osoby) posiadające 

pełnomocnictwo. 

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, nr telefonu, nr 

NIP, 

5. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym  formularzu ofertowym – załącznik 

nr 1, podając cenę brutto wraz z kosztami transportu oraz podpisać oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu dołączone do zapytania ofertowego – załącznik nr 2.  

III. Sposób wyboru oferty: 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić tylko jedną cenę 

2. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi prze Zamawiającego 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie  kierować  się następującymi kryteriami:            

Cena 100 %. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, 

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego. 

2. Złożenie podpisanego oświadczenia. 

 

V.  Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2018 r. do godziny 12.00 e-mailem, faxem, pocztą tradycyjna lub 

osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy tupu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,                             

ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.  Oferta otrzymana przez zamawiającego po upływie 

terminu nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

V. Kontakt z Zamawiającym: 

W zakresie  merytorycznym i formalnym : Marta Telacka : tel. (29) 644 14 12. 



 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego 

ogłoszenia ( w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań wykonawców bądź  z innych przyczyn. 

Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione 

przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem ofert. 

 

 

 
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że: 

1) administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi 

Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sds_ostrowmaz@o2.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. radcą prawnym, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z 

zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora; 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i 

prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa 

lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i 

B” w Ostrowi Mazowieckiej; 

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane 

osobowe. 

 

mailto:sds_ostrowmaz@o2.pl

