Starostwo Powiatowe w Augustowie
16-300 Augustów
ul. 3 Maja 29
tel. 87 643 96 50
fax: 87 643 96 95

Augustów, 28 maja 2019 r.

OP.272.15.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Zapraszam Państwa do złożenia oferty na dostawę i montaż 8 sztuk fabrycznie nowych szaf klasy A
do przechowywania dokumentów urzędowych dla Starostwa Powiatowego w Augustowie wraz z ich
wniesieniem i ustawieniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
1. Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.
2. Wymagany termin realizacji: do 14 dni roboczych od podpisania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę na
całość zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z
kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej specyfikacji.
Kryteria oceny ofert:
a. jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
b. liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg
wzoru:
C = Cmin / Cof x 100 pkt
gdzie: C – liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof – cena oferty badanej nieodrzuconej.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Marek Taraszkiewicz, tel. 87 6439657,
e-mail: powiat.augustowski@home.pl
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 13:10 w pokoju nr 18 (II piętro),
Augustów przy ul. 3 Maja 29.
8. Ofertę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do: 7 czerwca 2019 r., do godz. 13:00.
(decyduje data wpływu do urzędu),
na adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29,
z dopiskiem „Oferta na dostawę szaf klasy A dla Starostwa Powiatowego w Augustowie – nie
otwierać do 07.06.2019 r. do godz. 13:10”.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę i siedzibę (adres) Oferenta.
9. Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie
internetowej BIP oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia
2. formularz ofertowy
3. formularz cenowy
4. oświadczenie wykonawcy
5. wzór protokołu odbioru

6. wzór umowy
7. klauzula informacyjna RODO
8. oświadczeniem wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO
Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy - zał. nr 2,
- formularz cenowy - zał. nr 3,
- podpisany (zaakceptowany wzór umowy) - zał. nr 6,
- oświadczenia wykonawcy - zał. nr 4,
- podpisaną klauzulę informacyjną (RODO), jeśli dotyczy - zał. nr 7,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego (RODO) (nie potrzebne, gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego) – zał. nr 8,
- KRS/Wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatwierdzam
Starosta Augustowski
mgr Jarosław Szlaszyński
/podpis odręczny/

