Znak sprawy: ZIM.ZP.262.1.100.2021

Kraków, 08.07.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(zwane dalej Zaproszeniem)
w postępowaniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie
ZAPRASZA
do złożenia oferty dla zamówienia pn.

Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Zarządu Inwestycji
Miejskich w Krakowie.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony:
1.2.1 w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 1 do Zaproszenia.
1.2.2 w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym zał. nr 2 do Zaproszenia.
1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39100000-3 Meble
2. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
2.1. Cena – 100% (pkt)
1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za cały przedmiot
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (zał. nr 5 do Zaproszenia);
2) Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ocenianych ofert
---------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto ocenianej oferty
2.2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie wybrana w niniejszym zamówieniu.
3. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
3.2. Istotne warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Zaproszenia.

4. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ
4.1. Termin składania ofert: do dnia 15.07.2021 r. do godz. 11:00.
4.2. Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy i powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia;
2) Wypełnione Zestawienie mebli biurowych – stanowiące zał. nr 2 do Zaproszenia;
3) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli osoba
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reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako
upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.3. Ofertę (Formularz ofertowy wraz z załącznikami określonymi w pkt 4.2. powyżej) należy
zeskanować oraz przesłać drogą e-mailową na adres: zapytanie@zim.krakow.pl, w terminie
określonym powyżej powołując się na znak sprawy: ZIM.ZP.262.1.100.2021
UWAGA!!!
Oferty złożone na inny adres e-mailowy Zamawiającego, albo bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego, nie będą podlegały ani otwarciu, ani ocenie.

5. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
5.1. Elżbieta Chmiest, nr tel. 665-410-122 – w zakresie merytorycznym.
5.2. Michał Legutko, e-mail: zp@zim.krakow.pl – w zakresie proceduralnym.

6. INFORMACJE DODATKOWE
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania oceny oferty w przypadku braku możliwości
ustalenia jej jednoznacznej treści z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
6.4. Oferty przesłane po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane.
6.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA
Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 2 - Zestawienie mebli biurowych - Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień
umowy
Załącznik nr 4 - Wzór klauzuli informacyjnej - Załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 6 - Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
Dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
(-)
Łukasz Szewczyk
08.07.2021 r.
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