INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz, ui. ks. Piotra Skargi 2. tel 52376 1700. fax 52 376 17 34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 25.09.2019 r.
WIO6-WP.272.8.2019 MNo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony 6rodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska
w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz zaprasza do skfadania ofert na
Dostawe mebli biurowych.
Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa
pomieszczeniach biurowych w budynku WIO6.
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2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:
Dostawa wraz z montazem mebli biurowych do pok. 26 i 20 - sala konferencyjna zgodnie
z projektem.
1) Sala konferencyjna (pok. 20) - zestaw mebli skladaja.cy sie z:
a) slot - wym. 100 x 200 cm, wys. 73,5 cm z ptyty meblowej D^B ARCTIC, blat o
grubosci 25 mm z obrzezem 2 mm, na stelazach AVO w kolorze czarnym- AVO
AV59-3szt.;
b) szafka pomocnicza - wym. 120 x 42 cm, wys. 78 cm z drzwiami przesuwanymi z
ptyty meblowej D^B ARCTIC- RSP-6 - 1 szt;
c) szafa wysoka - wym. 80 x 42 cm, wys. 189 cm, z drzwiami przeszklonymi, w
gornej czesci o wymiarze 80x42 z plyty meblowej D/\ ARCTIC- RXP-7 - 1 szt.;
d) krzesto Profim Sensi K3H 2P CHROM z podtokietnikiem - 16 szt.;
e) krzesto Profim Sensi K3H CHROM bez podtokietnikow - 16 szt.
2) Pokoj nr 26 - zestaw mebli - zgodny z projektem zala.czonym do niniejszego
zapytania, skiadaja.cy sie z:
f)

Biurko - wym. 70 x140 cm, wys. 74 cm, blat o grubosci 2,5 cm, srednica nogi
biurka 1 cm, wysokosc blatu pionowego z tytu biurka 35 cm, ptyta meblowa o
grubosci 18 mm, kolor tozsamy z istniejqcymi meblami Zamawiaja.cego - 3 szt.

g) Kontener z szufladami na kotkach o wymiarach: 42 x 58 cm, h 57,5 cm, 3 szuflady
zamykane zamkiem centralnym z min. 2 kluczami, wysokosc szuflad: 25 cm, 15

cm, 15 cm, z blatem o wysokosci 2,5 cm, plyta meblowa o grubosci 18 mm, kolor
tozsamy z istnieja_cymi meblami Zamawiajqcego - 3 szt.
h) Szafka gospodarcza 75 x 25,5 cm, wys. 90 cm, z 2 szafkami szerokosc drzwi
szafki 37,5 cm, z 2 potkami w srodku, z blatem o wymiarach 25,5 x 75 cm,
wysokosc blatu 2,5cm, plyta meblowa o grubosci 18 mm, kolor tozsamy z
istnieja_cymi meblami Zamawiaja_cego - 1 szt.
i)

Szafa - zabudowa wn^ki (ostateczne wymiary na podstawie obmiaru Wykonawcy)
szacunkowe wymiary 160x42,5 cm, wys. 225,9 cm, w dolnej cz^sci szafy o
wymiarach: wys. 90, szer. 160 cm dwie pary drzwiczek, z potka. wewnajrz na
wysokosci 37 cm, w gornej cz^sci o wymiarach wys. 135 cm , szer. 160 cm, para
drzwiczek, z 3 poikami wewnajrz, w przestrzeni o wymiarach 80 x 99,6 cm wolna
przestrzeh z p6Jk$ na wysokosci 80 cm, szerokosc polki 24 cm, powyzej potki
szafka z jedng para, drzwiczek o wysokosci 32 cm, plyta meblowa o grubosci 18
mm, kolor tozsamy z istniej^cymi meblami Zamawiaj^cego - 1 szt.

j)

Zamki do szafek wraz z montazem w istniejqcych szafach - 15 szt.

Nad wykonaniem zamowienia nadzor autorski pelni architekt wn^trz mgr Anna ZieliriskaCzekaj.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: w terminie do 10 grudnia 2019 r.
III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura VAT.
Platnosc; w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres
mailowy do kontaktu.
2. W ofercie nalezy podac cen§ calkowitq brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia.
3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
wtym: transport, wniesienie, montaz.
Ewentualne udzielone przez Wykonawc? rabaty, bonifikaty, promocje, opusty musza^ bye
uwzgl^dnione w cenie oferty.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cena. ryczattowa_ - jest ostateczna i nie
podlega zmianie w okresie obowiazywania umowy.
V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
> dysponowanie niezb^dn^ wiedzq, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym i
technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia.
VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Malgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26; e-mail: malgorzata.nowicka@wios,bydgoszcz.pl
Marek Krygier-tel. 52 376-17-25, e-mail: marek.kryqier@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. OfertQ nalezy zlozyc w terminie do dnia 2 pazdziernika 2019 r. w nastepuja.cy sposob:
• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokpj nr 22);
lub
• faxem na nr 52 5826469;
lub
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdqoszcz.pl
2. Oferty zlozone po terminie nie b^da. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swojq
ofertf.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja.cy moze za_dac od Wykonawcow wyjasnieh
dotycza.cych tresci zbzonych ofert.
Zostanie wybrana oferta z najnizszq cen^. Z wybranym wykonawca. zostanie zawarta
umowa.

w r. KUjAWSKO-POMORSKIEGO WQJEWODZKIEGC
INSjtKTORA OCHRONY S*ODOW1^KA

mgr &e. Barbara Gurzyfi&ka

ZAST^PCA WDjfTOOKIEGO INSPEKTORA OCHRONY
SROOOWISKA

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia.zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46A/VE (ogolne rozporza.dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dale] nRODO", informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
6rodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bydgoszcz.pl. tel. 52 376-1737;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwia.zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym wtrybie
zapytania ofertowego na: Dostaw§ mebli biurowych;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda. osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o
dostepie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe beda. przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowiqcym zatqcznik nr 5 do Rozporza.dzenia Prezesa Rady
Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoiitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zakladowych, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotycza,cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za.dania od administrator ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczqcych narusza przepisy RODO;
8. nie przystuguje Pani/Panu:
a. w zwia.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa. prawna, przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PROJEKT WNETRZA POKOJU NR 26
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONYSRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT
architekt wn§trz
mgr Anna Zielihska - Czekaj
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PRZEKROJE

SZUFLADY KONTENEROW ZAMYKANE NA KLUCZ - ZAMEK CENTRALNY
W BLATACH PRZELOTKI NA KABLE

BIURKO I KONTENER NA KOLKACH
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SZAFKA GOSPODARCZA - WYMIAR DO
DOSTOSOWANIA DO SZAFY DU2EJ

W SZAFIE MOZNA PRZEW1DZIEC OTWARTA
CZE.SC - MIEJSCE NA DRUKARK^ LUB CAt6$C

SZAFA BIUROWA I GOSPODARCZA

