Ostrowiec Św. 28 listopada 2019 r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/3
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1.
Przedmiot zamówienia:
Zakup i montaż rolet na potrzeby projektu:
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie
RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia
i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Montaż odbędzie się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia do składania ofert
w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia. Wykonawca odpowiada za:
-prawidłowe zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu, straty powstałe w wyniku niewłaściwego
transportu obciążą Wykonawcę,
-rozładunek dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,
- w przypadku dostarczenia sprzętu w elementach, Wykonawca dostarcza informację dotyczącą
montażu.
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako iloczyn ceny brutto i netto za
Każde zadanie prosimy przekazać na adres mailowy sekretariat@arl.ostrowiec.pl w terminie
do 05.12.2019 r. do godz. 12.00 na adres Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście
do siedziby ARL Sp. z o.o. ( Sekretariat-parter ).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty : cena – 100 % .
Cena nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli

oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu
do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1
Rolety
zaciemniające
sterowane elektronicznie

Liczba
sztuk

− Opis:
rolety
sterowane
elektronicznie
(bezprzewodowy
pilot),
minimum 95 % zaciemnienia,
tkanina
antystatyczna
nieprzyciągająca
kurzu,
montowane w kasecie
− Warunki
gwarancji:
Minimum 12 miesięczna
gwarancja
− Wymiary orientacyjne, zaleca
się przed złożeniem oferty na
oględzin:
okno 1 o wymiarach
szerokość 257 x 194
wysokość;
okno 2 o wymiarach
szerokość 257 x 194
wysokość
okno 3 o wymiarach
szerokość 257 x 194
wysokość
okno 1 o wymiarach
szerokość 276 x 217
wysokość
okno 2 o wymiarach
szerokość 276 x 217
wysokość
okno 3 o wymiarach
szerokość 276 x 217
wysokość
− Dodatkowe akcesoria: piloty
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Wartość
netto
sztuki

Wartość
brutto
sztuki

Łączna
wartość
netto

Łączna
wartość
brutto

