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Rodzaj transakcji: Przetarg. 

Dane ogłaszającego: Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30 

NIP: 7292323801, Regon: 472909851 

Przedmiot transakcji: Komplet 30 stołów, Komplet 125 krzeseł 

 

Minimalne parametry techniczne zestawu stołów: 

- podstawa stal lub drewno 
- stopki tworzywo lub filc 
- blat – płyta okleinowana pokryta lakierem 
- długość min. 100 cm 
- szerokość min. 50 cm 
-    wysokość min. 70 cm 

 

Minimalne parametry techniczne zestawu krzeseł: 

- rama nóg stalowa bądź aluminiowa 
- siedzisko plastik ABS, poliwęglan lub mat. tapicerski 
- szerokość min. 39 cm 
- głębokość min. 47 cm 
- wysokość min. 78 cm 

 
 
 
Co jest warunkiem uczestnictwa w przetargu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub 

przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria. 

Kryteria wyboru oferty: 

 kryterium C1 - cena  

                                               najniższa cena  

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 70% x 100 

                                                          rozpatrywana cena 

 

 

 kryterium C2 – dostawa (czas realizacji) 

                                                 rozpatrywana ilość pkt. 

ilość pkt. dla kryterium C2 = ------------------------------------- x 15% x100            max ilość pkt. 



 kryterium C3 – gwarancja (czas obowiązywania gwarancji) 

                                               rozpatrywana ilość pkt.        

       ilość pkt. dla kryterium C3 = ------------------------------------- x 15% x 100          max ilość pkt. 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych. 

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 

przyznawanych wg opisanych kryteriów. 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1,2,3} 

 

Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert: 

C1 – cena (ranga kryterium 70%) 

C2 – dostawa (ranga kryterium 15%) 

C3 – gwarancja(ranga kryterium 15%) 

 
Termin składania ofert: Preferowany termin wykonania zamówienia to 15 października 2012 roku. 

Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą 

rozpatrywane. 

Dane kontaktowe: Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres 

marcin.rokicki@nowalodz.pl lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 90-158 Łódź ul. 

Małachowskiego 2/2a lok.4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w 

formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym 

odczytanie ich treści np. PDF. 

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu: 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2012 o godz. 15:00 

Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 25 września 2012 roku o godz. 

8:00. Przewidywana data podpisania umowy pomiędzy 25 września a 12 października 2012 

 

 


