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Zaproszenie do przedstawienia propozycji cenowej

dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych, tj. kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Dot. zakup mebli z dostawą.
Sąd Rejonowy w Mysłowicach zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej
w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Zakup zestawu mebli z dostawą do Zespołów Kuratorskiej Służby
Sądowej”.
I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa mebli do Zespołów Kuratorskiej Służby
Sądowej”.
Szczegółowy zakres określony jest w specyfikacji, która stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
Wykaz mebli ma stanowić uzupełnienie posiadanego wyposażenia tj. zapewniać jednolitość kolorystyki
i modeli sprzętów (w szczególności - szafy powinny być z drzwiami rozwieralnym, zamykane na zamek
z kluczem, kolorystyka mebli: dąb kanadyjski/aluminium satinato)
II Uwagi ogólne

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej i zapewniającej pełną czytelność.
8. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załącznikach
zamówienia.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Natalia Szczygieł tel. 32 31
74 141, e-mail.: administracja@myslowice.sr.gov.pl
10. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu
poczty elektronicznej na adres administracja@myslowice.sr.gov.pl
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III.

Termin realizacji – do 30.12.2021 r.

IV.

Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą
1. Ofertę stanowi:
1. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – załącznik nr 2 oraz dokumentu wymienione
w specyfikacji mebli.
2. Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie
pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis).
3. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą należy przesłać
pełnomocnictwo.
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Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową na załączonym formularzu prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres
administracja@myslowice.sr.gov.pl w terminie do 29 października 2021 r. do godz. 12:00. Nr sprawy: PP07/2021.
VI. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Jedynym kryterium jest cena oferty. Najniższą cenę stanowić będzie wartość brutto zamawianego zestawu
mebli. Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wyniesie 100,00.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w załączonych dokumentach postępowania i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. W przypadku jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
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