Bielsko-Biała, 23.08.2021 r.

EXPERT-KREDYT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefanii Sempołowskiej 19
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 6431762657

Zapytanie ofertowe w celu przedstawienia oferty cenowej
W związku z realizacją projektu

„Nowe usługi wspierające biznes szansą na rozwój

gospodarczy regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP EXPERTKREDYT

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

kieruje

zapytanie

o przedstawienie oferty cenowej, na wykonanie i montaż zabudowy kuchennej wraz ze
sprzętem AGD (kod CPV: 39141400-6: Kuchnie do zabudowy) w budynku znajdującym się
przy ul. Sempołowskiej w Bielsku Białej, nr działki 13/8 obręb Lipnik, zgodnie z przedstawioną
specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
INFORMACJE DODATKOWE
1. W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego
udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Miejsce i sposób składania ofert:
1) Ofertę należy dostarczyć na adres, ul. ul. Stefanii Sempołowskiej 19, 43-300 Bielsko-Biała.
2) Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub na adres e-mail: dotacja@expert-kredyt.pl w
temacie maila/na kopercie wpisać: „oferta - kuchnia”, w języku polskim, na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w ramach danego ogłoszenia.
4) Wraz z ofertą wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
zamawiającym – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
5) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego
wykonania zamówienia (obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym ewentualne koszty
składek na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez Zamawiającego z tytułu zawartej
umowy zlecenie).
6) Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie oraz nie kompletne nie będą brały udziału w
procedurze konkursowej.
7) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
8) Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki niniejszego postępowania ofertowego
oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego
Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu.

9) Zamawiający może zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i
następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie
ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne.
10) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
zamawiający może ale nie musi wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych
ofert.
11) Weryfikacja spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
będzie dokonywania na podstawie załącznika nr 1 i 4. Z udziału w postępowaniu wykluczone
są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 4).
3. Kryteria oceny
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: - Cena – liczba
punktów (waga) - 100% Obliczenie liczby punktów dla kryterium Cena według poniższego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej/Cenę brutto oferty badanej x 100.
4. Planowany termin podpisania umowy
5. Termin realizacji, wykonania i montażu zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD:
Początek realizacji 2021-09-01
Koniec realizacji 2021-10-08
6. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia
niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie:
1) zmiany terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli
nastąpią jakiekolwiek opóźnienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie
Zamawiającego,
2) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy
obniży to koszty usługi.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
DANE KONTAKTOWE
Prosimy o dostarczenie oferty skanem na adres e-mail: dotacja@expert-kredyt.pl w temacie maila
wpisać: „oferta - kuchnia”, lub dostarczenie osobiście na adres: EXPERT-KREDYT ul.
Sempołowskiej 19 , 43-300 Bielsko-Biała, do dnia 30.08.2021r. do godziny 15.00.
W razie pytań proszę o kontakt pod nr Tel. 733960444.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE I MONTAŻ ZABUDOWY
KUCHENNEJ WRAZ ZE SPRZĘTEM AGD (KOD CPV: 39141400-6: KUCHNIE
DO ZABUDOWY) DLA FIRMY:
EXPERT-KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefanii Sempołowskiej 19
43-300 Bielsko-Biała
1. Dane wraz z adresem lub pieczęć firmowa:
Imię i nazwisko/firma: ….....................................
Adres: …..............................................................
NIP: ….................................................................
nr telefonu: ….....................................................
adres e-mail: …...................................................

2. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż zabudowy kuchennej
wraz ze sprzętem AGD w ramach projektu pt.: „Nowe usługi wspierające biznes
szansą na rozwój gospodarczy regionu” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III.
Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Zgodnie z załącznikiem nr 2 (wymiary kuchni) oraz załącznikiem nr 3 (specyfikacja kuchni)
składam następującą ofertę:

……………………………………….. PLN NETTO (słownie: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
…….…………………………………..PLN BRUTTO (słownie: …………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że związanie niniejszą ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania
oferty.
5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w
terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

…………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………
pieczęć i podpis

Krzysztof Dudek Kuchnia Parter
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Przekrój A-A

100

720

38

1786

500

430

1568

30

458

450

600

30

2278
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Przekrój B-B

Drzwi łamane

50

364

364

364

364

50

Przekrój C-C

280

580

Nr

Nazwa

Wymiary

Szafki dolne
1

BLF/14-720

3x58x72

2

DZS-4.5/T

45,8x58x72

3

F712-4.5/ZM

45x58x72

4

F712-6/L

60x58x72

5

BLF/14-720

3x58x72

Szafki wiszące
6

BLF/14-430

3x28x43

7

WUPA-4

37,7x28x43

8

WUPA-4

37,7x28x43

9

WUPA-4

37,7x28x43

10

WUPA-4

37,7x28x43

11

BLF/14-430

3x28x43

7

6

2
1

8

9
3

10 11
4
5

A

Nr

Nazwa

Wymiary

Blaty
A

Płyta robocza z ABS 381568x600x38
mm 1 grupa/60 mm/77
mm

1568

600

A

Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA KUCHNI:
Specyfikacja materiałów:
1. panel na ścianie szkło Lacobel, kolor: szarość metaliczna,
2. fronty i korpusy szafek Laminat typu HPL, kolor: Szary, struktura typu MP, grubość 18
mm,
3. blat, kolor: Czerń, struktura typu jasny kamień, grubość 38 mm,
4. pod wiszącymi szafkami oświetlenie LED,
5. zawiasy ze zintegrowanym cichym i delikatnym domykiem w puszce zawiasu,
6. szuflady, regulacja wewnątrz szuflady w pionie i w poziomie, obciążenie minim. do 40
kg, długość nominalna prowadnic: 500 mm, prowadnica ze zintegrowanym sprzęgłem,
miękki i cichy domyk,
7. drzwi łamane na prowadnicy
Wymiary muszą być zgodny ze specyfikacją przedstawiającą wymiary zabudowy mebli
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Specyfikacja sprzętu AGD:
1. Lodówka do zabudowy: jednodrzwiowa, sterowanie mechaniczne, możliwość zmiany
kierunku otwierania drzwi, pojemność netto minim. 125 litrów, funkcja chłodziarki
i zamrażarki, minim. 2 półki, półka na butelki, półki szklane, minim. 2 półki na drzwiach,
minim. 2 pojemniki na warzywa, poziom hałasu maksymalnie 40 db.
2. Zmywarka do zabudowy: pojemność minim.10 kompletów, minim. 6 programów
zmywania, zintegrowany panel sterujący, kosz na sztućce, sterowanie elektroniczne,
funkcja opóźnionego startu, wskaźnik poziomu soli, wyświetlacz elektroniczny, klasa
zmywania i suszenia minim. A, elementy przyłączeniowe w zestawie
3. Zlewozmywak nablatowy ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem,
wyposażony w odpływ 3 i 1/2. Przeznaczony do szafek o minimalnej podbudowie 45/60
cm, możliwość zamontowania w dowolną stronę, wykończenie w delikatnej strukturze,
elementy przyłączeniowe w zestawie.
4. Stalowa bateria z obrotową wylewką wyposażoną w perlator, głowica ceramiczna o
średnicy 35 mm, kolor: chrome, kąt obrotu wylewki 360 oC, zasięg wylewki minim. 230
mm, elementy przyłączeniowe w zestawie.
Wymiary sprzętu muszą być zgodny ze specyfikacją przedstawiającą wymiary zabudowy
mebli zgodnie z załącznikiem nr 2, sprzęt musi być nowy i na gwarancji minimum
producenta.

załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

EXPERT-KREDYT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefanii Sempołowskiej 19
43-300 Bielsko-Biała

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM
Dane Oferenta:
Imię i nazwisko/firma: ….....................................
Adres: …..............................................................
NIP: …................................................................
Osoba upoważniona do reprezentacji
Wykonawcy: ….......................................................
nr telefonu: …............................................
adres e-mail: …....................................................
Ja niżej podpisany/-a reprezentując firmę ……………………………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………
pieczęć i podpis

