Kraków 2022-01-24
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/RSDL/2022
DOSTAWY INNE
W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych zestawów
mebli kuchennych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych”,
dofinansowanego w ramach: "Rzeczy są dla ludzi" zapraszamy do złożenia oferty na dostawę
materiałów opisanych w poniższym zapytaniu.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz obiektywizmu
(dla wydatków o wartości powyżej 120 000,00 zł netto)

Nazwa i adres zamawiającego:

JATI SP. Z O.O.
ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków
Numer telefonu: 537 131 131
NIP: 6793167576

Rodzaj zamówienia:

DOSTAWY INNE

Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe

Data ogłoszenia zapytania
ofertowego:

24.01.2022 r.

Termin składania ofert:

od 24.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zmówienie składa się z dwóch części, jak poniżej.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów o minimalnych parametrach:
Lp.

Nazwa

1.

Płyta wiórowa biała
( na korpusy
szafek) gr. 18 mm

2

Obrzeże białe do
oklejania wąskich
krawędzi
Obrzeże białe
akrylowe

3
4

Okucia do szafek (
zawiasy i inne)

5

Płyta MDF oklejana
białym akrylem

6

Blat roboczy

7

Płyta HDF

8

Płyta biała 16 mm

9

inne

10

Pilot do
mechanizmu
podnoszenia blatu

Parametry
CZĘŚĆ I
- Grubość: 18 mm Powierzchnia jednego kompletu: 8,6 m2
- Ilość kompletów: 7
- Łączna ilość materiału (m2): 60,2
- Powierzchnia: 40 mb Ilość kompletów: 7
- Łączna ilość materiału (mb): 280
- Powierzchnia :13,5 mb
Ilość kompletów: 7
- Łączna ilość materiału (mb): 94,5
- zawiasy puszkowe-21 sztuk,
- prowadnice do szuflad-4 sztuki,
- uchwyty 6 szt
Ilość kompletów: 7
- Powierzchnia: 2,6 m2 Ilość kompletów: 7
- Łączna ilość materiału (m2): 18,2
- Płyta wiórowa Powierzchnia: 2,4 mb
Ilość kompletów: 7
- Łączna ilość materiału (mb): 16,8
- Powierzchnia: 2,5 m2 Ilość kompletów: 7
- Łączna ilość materiału (m2): 17,5
Płyta wiórowa melaminowana - Grubość: 16 mm Powierzchnia: 1,5 m2 –
Ilość kompletów: 7
Łączna ilość materiału (m2): 10,5
Specyfikacja Klej topliwy 1 kg, kołki
drewniane 100 szt
Ilość kompletów: 7
CZĘŚĆ II
Ilość kompletów: 7
Pilot sterujący wraz z komputerem wyposażonym w
zabezpieczenie przeciwkolizyjne umożliwiający zdalne
obniżanie i podnoszenie szafek i blatu , a także z funkcję
wykluczające jednoczesne sterowanie wyłącznikami jak i
pilotem . Odporny na upadki i ewentualne zamoczenie,

pilot posiada funkcję alarmu głosowego gdyby
korzystający potrzebował poinformować że zasłabł czy
tez potrzebuje pomocy
11

Mechanizm do
podnoszenia i
opuszczania płyty
roboczej

12

Mechanizmy do
podnoszenia i
opuszczania szafek
lub półek

- Ilość kompletów: 7
- Akumulator liniowy (napęd silnik)
udźwig 180 kg wysuw 250mm 24 volt / 100 wat komplet
(2 sztuki)
- Elementy z
wypalarki cnc blacha 3mm s3551R2
- Konstrukcja pod blatowa (12mb 25x25mm
ścianka 2mm, proil 50x 50 mm 3 mb stal konstrukcyjna
malowana proszkowo )
- Prowadnice pionowe komplet ( 2 sztuki)
- Zasilacz wraz z okablowaniem 230/24 volt/200
wat
- Elementy złączone komplet
- Zlewozmywak płytki dostosowany do osób
niepełnosprawnych
- Włącznik wraz zabezpieczeniem
- Ilość kompletów: 21
- Akumulator liniowy (napęd silnik) wysuw 450mm 24
volt / 100 wat
- Krańcówka -hamulec bezpieczeństwa zabezpiecz. przed
zgnieceniem przedmiotów znajdujących się na blacie
przy opuszczaniu szafki
- Elementy z wypalarki cnc, blacha 3mm s3551R2Konstrukcja szafki
- Elem. toczone umożliwiające poruszanie się szafki komplet (8 sztuk)
- Tuleje ślizgowe 12 x 14 komplet (16 sztuk)
- Wałki obrotu utwardzone- komplet (8 sztuk )
- Zasilacz wraz z okablowaniem 230/24 volt/100 wat- Elem. złączne –
- Pas zabezpiecz. W przypadku zerwania silnika i
niekontrolowanego opadnięcia szafki- Konstr. metal. (8mb 25x25mm ścianka 2mm stal
konstrukcyjna malowana proszkowo) do montażu szafki
umożliwiająca montaż bez względu na typ ścian

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2) Oferta częściowa musi obejmować przedmiot zamówienia w zakresie części I i/lub
części II (dotyczyć minimum jednej z dwóch części wskazanych w przedmiocie zamówienia – I
lub II).
3) Oferta częściowa musi zawierać minimum odniesienie się do kryteriów
przynajmniej jednego z dwóch elementów (dwóch części) wskazanych w Przedmiocie
zamówienia.
4) W przypadku braku wskazania odniesienia się do kryterium dla pozostałych
elementów wskazanych w Przedmiocie zamówienia, Zamawiający przyjmuje, iż oferta nie
została złożona na niniejszą część, co oznacza, że Oferentowi przyznaje się 0-zero punktów
dla niniejszej części zamówienia (np. Brak wypełnienia ceny dla części I oznacza, iż Oferent
otrzyma SUMA_CZ1 = 0 PKT, czyli Oferent nie chce być wykonawcą ww. części zamówienia).
5) W przypadku składania ofert częściowych porównywane będą oferty częściowe
z ofertami całościowymi (najkorzystniejsze oferty częściowe z dwóch elementów (dwóch
części) wskazanych w Przedmiocie zamówienia). Na podstawie tego porównania będzie
wybierana najkorzystniejsza oferta/oferty.
6) Zamawiający wybierze Wykonawcę częściowego dla następujących części
zamówienia:
1. CZĘŚĆ I
2. CZĘŚĆ II

2. Termin realizacji zamówienia
Termin dostawy: nie później niż do 30.05.2022
1) Podpisanie umowy z Dostawcą przewiduje się w okresie ważności oferty.
2) Wymagana gotowość do realizacji zamówienia niezwłocznie po wybraniu Dostawcy
przez Zamawiającego i podpisaniu umowy z niniejszym Dostawcą.
Warunki zmiany umowy:
1) Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Dostawcy.
2) Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji
przedmiotu umowy,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają
wpływ na realizację przedmiotu umowy,

e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do
których Zamawiający zostanie zobowiązany.
3) Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona
aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez
należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.
3. Kryteria oceny ofert
Cena [C]
Cena (100% sumy punktów) – waga punktowa 25 [WC]
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
W kryterium cena można uzyskać 4 punkty w następujący sposób:
 4 punkty – najniższa oferta cenowa sumarycznie netto, 3 punkty – druga z kolei oferta,
2 punkty – trzecia z kolei oferta, 1 punkt – czwarta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne.
Wzór wyliczający punkty sumaryczne dla danej oferty:
Suma punktów [SUMA]: C x WC
Maksymalna liczba punktów:
Suma punktów: [SUMA]: 4 x 25= 100
W każdej części zamówienia (I i/lub II) można uzyskać 100 punktów.
Maksymalna Suma punktów dla Część I wynosi: [SUMA_CZ1]: C1 x WC = 4 x 25 = 100
Maksymalna Suma punktów dla Część II wynosi [SUMA_CZ2]: C2 x WC = 4 x 25 = 100

4. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie na załączonym formularzu należy składać:
- elektronicznie na adres e-mail: olga@jati.pl
- w wersji papierowej dostarczając dowolnym sposobem do siedziby Zamawiającego
pod adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany
adres mailowy, lub ww. adresy.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.
1) Oferta może zostać złożona na Formularzu Zamawiającego (wzorach) lub na
własnym wzorze oferenta zawierającym wymagane elementy tj. :
- datę przygotowania oferty
- informację do kogo skierowana jest oferta:
- informację na temat danych oferenta m.in. Nazwa, Adres, NIP/REGON (jeśli posiada)
- odniesienie do kryteriów oceny oferty (cena netto i brutto przedmiotu wyceny)
- planowany termin dostawy
2) Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie wyżej wymienione elementy
Dla złożonej oferty musi zostać wskazany termin ważności (może on znaleźć się na ofercie
lub innym dokumencie np. e-mailu, itp.). Termin ważności oferty - wymagany termin nie
krótszy niż 90 dni.
3) Braki wymienionych poniżej elementów niepodlegające uzupełnieniu i skutkujące jej
odrzuceniem:
a) Odniesienie się do kryteriów oceny - brak odniesienia w kryterium skutkuje
przyznanie 0 punktów w danym kryterium.
4) Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą
Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały
one wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę
Zamawiającego lub Dostawcy jedynie w okresie terminu składania ofert.
5) Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą
Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych
omyłek.
6) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Dopuszcza się składanie ofert w walutach obcych.

5. Kod CPV
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
6. Miejsce realizacji zamówienia
JATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków
7. Dodatkowe postanowienia

1) Jeśli w treści opisu przedmiotu zamówienia zawarto informację o normie, należy
rozumieć to tak, iż dopuszczalne jest spełnienie norm równoważnych
("lub równoważne").
2) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej.
5) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania
o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki
sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
6) Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość
punktów, zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Załączniki
1) Formularz ofertowy – wzór,

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Oferta dla:

JATI SP. Z O.O.
ul. Konstantego Brandla 1,
30-732 Kraków

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1/RSDL/2022
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RSDL/2022 z dnia 24.01.2022 r., związane z
dostawą materiałów w ramach projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych zestawów

mebli kuchennych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych”

Dane oferenta
Nazwa
Adres
NIP
REGON

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail

Składamy poniższą propozycję ofertową:

Ilość
(w
kompletach.)
2

Przedmiot wyceny
1

Cena netto [*]1

Cena brutto

3

4

KRYTERIUM OCENY OFERT – CENA [C]
CZĘŚĆ I

Płyta wiórowa biała (na korpusy szafek) gr. 18 mm

7

Obrzeże białe do oklejania wąskich krawędzi

7

Obrzeże białe akrylowe

7

Okucia do szafek (zawiasy i inne)

7

Płyta MDF oklejana białym akrylem

7

Blat roboczy

7

Płyta HDF

7

Płyta biała 16 mm

7

inne

7
SUMA CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

Pilot do mechanizmu podnoszenia blatu
Mechanizm do podnoszenia i opuszczania płyty
roboczej
Mechanizmy do podnoszenia i opuszczania szafek
lub półek

7
7
21
SUMA CZĘŚĆ II

Łącznie dostawa materiałów

SUMA

1 (*) Parametr podlegający ocenie – KRYTERIUM OCENY OFERTY

Parametry oferty
Termin ważności oferty

2

Data przygotowania oferty3
Termin realizacji zamówienia
Podpis
Imię i nazwisko
Data
Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)

2 Termin ważności oferty - wymagany termin nie krótszy niż 90 dni.
3 Data przygotowania oferty – w dniach składania ofert.

