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ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.)
zaprasza do sktadania ofert na Dostawe mebli biurowych.
Wartosc zarnowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOW1ENIA:

1. Przedmiotem zarnowienia jest dostawa wraz z montazem zestawu mebli w pomieszczeniach
biurowych w budynku WIOS, wg charakterystyki okreslonej w ,,Projekcie wn§trz wybranych
pokoi biurowych Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy"
stanowia^cym zala^cznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz w pkt 2 niniejszego zapytania
ofertowego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zarnowienia:
1. Pokoj biurowy nr 24 (wg projektu) - zestaw mebli skfadaj^cy sie z:

a) Biurka 140x80 na stelazu metalowym lub z bokami plytowymi - 2 szt.
b) Kontenery podbiurkowe-2 szt.
c) Szafa biurowa zamknieta 80x42x189 - 1 szt.
d) Szafa biurowa z polkami otwartymi 80x42x189 - 1 szt.
e) Szafa odziezowo-biurowa 80x42x189 - 1 szt.
f) Regal 50x42x189 - 1 szt.

2. Pokoj biurowy nr 30 (wg projektu — wersja A) - zestaw mebli sWadaja^cy sie z:
a) Biurka 140x80 na stelazu metalowym lub z bokami ptytowymi - 2 szt.
b) Kontenery podbiurkowe - 2 szt.
c) Szafa biurowa 80x42x189- 1 szt.
d) Regal 40x42x189-1 szt.
e) Zabudowy szaf metalowych (wym.szaf- 100x44x198) -2 szt.
f) Szafka niska z szufladami 80x42x78 - 1 szt.
g) Szafka niska z drzwiczkami 80x42x78 - 1 szt.
h) Szafa odziezowa 60x42x189 - 1 szt.

3. Pomieszczenie gospodarcze nr 28 (wg projektu) - zestaw mebli skladaj^cy sie z:
a) Blat pomocniczy 150x50x74 - 1 szt.
b) Polki nad blatem pomocniczym - wg projektu
c) Szafa gospodarcza 150x45x202,50 - 1 szt.



4. Pokoj biurowy nr 31 - zestaw mebli sktadajqcy sie z:
a) Biurka 140x80 na stelazu metalowym lub z bokami ptytowymi (wg projektu jak do

pokoju nr 24)-4 szt.
b) Kontenery podbiurkowe (wg projektu jak do pokoju nr 24) - 4 szt.

5. Portiernia - zestaw mebli skladajqcy sie z:
a) Biurko narozne - wys. 750 1600/600/1200/530 - 1 szt.
b) Kontener stacjonarny 750/500/530 - szuflada i szafka,
c) Kontener stacjonarny 750/450/600 - szuflada i szafka,
d) Kontener mobilny trzy szufladowy, zamykany zamkiem centralnym.

6. Wykonczenie oscieznicy - sekretariat - listwy wykohczeniowe wraz montazem wg
koloru i materiatu uzgodnionego z Zamawiaja_cym (dopasowane do istniej^cych drzwi).

7. Demontaz istniejqcych mebli biurowych (2 szafy i biurko) w pokoju biurowym nr 30
wraz z ich montazem w pokoju biurowym nr 23.

Materiaty:
• meble wykonane z piyty EGGER H3006zgodnie z projektem w kolorze uzgodnionym z

Zamawiajqcym.
• Uchwyty - do uzgodnienia z Zamawiaja_cym.

Nad wykonaniem zamowienia nadzor autorski petni architekt wnetrz mgr Anna Zielihska-Czekaj.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura VAT.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy

do kontaktu.
2. W ofercie naiezy podac cene ca^kowita, brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia.
3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w

tym: transport, wniesienie, montaz.
Ewentualne udzielone przez Wykonawce rabaty, bonifikaty, promocje, opusty musza^ bye
uwzglednione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cena, ryczattowa. - jest ostateczna i nie
podlega zmianie w okresie obowi^zywania umowy.

V. WARUNKI UDZIAUI
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
> dysponowanie niezbedna. wiedza., doswiadczeniem, potencjafem ekonomicznym i

technicznym gwarantuja.cym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Matgorzata Nowicka - tel. 52-582-64-66 do 68; e-mail: malgorzata.nowicka@wios.bydgoszcz.pl



VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferte nalezy ztozyc w terminie do dnia 18 pazdziernika 2018 roku do godziny 10:00 w
nastepuja,cy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
lub
• faxem na nr 52 5826469;
lub
• elektronicznie na adres e-mail: sekretahatfojwios.bydqoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie bed$ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed upJywem terminu sWadania ofert zmienic lub wycofac swojq oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zqjdac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycza.cych tresci ztozonych ofert.

Zostanie wybrana oferta z najnizsza, cena.. Z wybranym wykonawca. zostanie zawarta umowa.

EKTOR
SKA

KUJAWSI
woj£w6rakiiNs
OCHROMY

***

-C
ilr Efw/r



VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia_zku z przetwarzaniern
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronle danych} (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dale] ,,RODO", 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 Wojewodzki m Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt; iod@wios.bydqoszcz.pl. tel. 52 582-64-66;

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: Dostawe klimatyzatorow wraz z ich rozmiPs/n/pnJRm fr ^gJpjjL t
inotolDcjq w budynku WIOS w-Dydgoogcgy^ nr pootgpowonia: WIOS SCZP. 2500.1.2010;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda. osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o
dost^pie do informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe beda_ przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowiacym zatqcznik nr 5 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaiania archiwow
zakladowych, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia. • • • .

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^da^ 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

dotycz^cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za_dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
wart. 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 dotycza_cych
narusza przepisy RODO;

8. nie przysiuguje 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.


