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Rzeszów, 05.03.2015 r. 
 

P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: elmat@elmat.pl  
 
……….…………………………….  

Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 4.6/05.03.15 

 
 

Z dnia 5 marca 2015 r. na dostawę i montaż Wyposażenia na potrzeby projektu pn. 
„Wdrożenie wynalazku – pasywnego konwertera optycznego do działalności gospodarczej 
P.H. ELMAT Sp. z o. o.", Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013.  

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 39130000-2; 39141000-2 
 
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa i montaż Wyposażenia 

zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
 

Pozycja 
Symbol 

elementu 
Nazwa Ilość szt. 

Występowanie / nr. 
pomieszczenia 

1. STRIPO STÓŁ WARSZTATOWY 8 szt. 
STANOWISKA DO 

STRIPOWANIA 

2. JAKOŚĆ BIURKA PRODUKCYJNE 12 szt. DZIAŁ JAKOŚCI 

3. JAKOŚĆ BIURKA DLA DZIAŁU JAKOŚCI 10 szt. DZIAŁ JAKOŚCI II 

4. BHP 
SZAFKI NA UBRANIOWE 2 

PRZEGRODY 
16 szt. POM. 0,06 

5. BHP 
SZAFKI NA UBRANIOWE 2 

PRZEGRODY 
8 szt. POM. 0,09 

6. KOSZ SZAFKI WARSZTATOWE 8 szt. 
STANOWISKA DO 

STRIPOWANIA 

7. R3D KRZESŁA PRODUKCYJNE 20 szt. DZIAŁ JAKOŚCI 

8. JT 
KRZESŁA BIUROWE 

PRODUKCJA 
10 szt. PRODUKCJA 

9. EV/KT 
BIURKO BIUROWE 

PRODUKCJA 
10 szt. PRODUKCJA 

10. 3OH 
SZAFKI BIUROWE 

PRODUKCJA 
10 szt. PRODUKCJA 

11. K1 ZABUDOWA KUCHENNA 1 szt. P.0.39 

12. K2 ZABUDOWA KUCHENNA 1 szt. P.0.41 
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Wymagania ogólne dla Wyposażenia: 
• Dostarczone Wyposażenie i wszystkie jego elementy muszą być fabrycznie 

nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek 
używania lub uszkodzenia. 

• Wyposażenie musi stanowić jednolity stylistycznie i kolorystycznie system. 
• Zamawiający wymaga dostarczenia próbki kolorów (wybarwień) przed 

przystąpieniem do realizacji umowy w celu uzgodnienia kolorystyki 
wyposażenia. 

• Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z zawartymi w opisie technicznym 
normami: stoły, szafy  i fotele obrotowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ergonomii zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, 
Poz.I/ 973). 

• Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatów 
zgodności z wymaganiami właściwych norm lub certyfikatu jednostki 
certyfikującej na dostarczane wyposażenie 

 

Odbiór w miejscu dostawy 
Podstawą odbioru wyposażenia będzie: 

• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie dostarczenia elementów, 
• każda partia dostarczonego wyposażenia przed jej montażem musi uzyskać 

akceptację inwestora, 
• każdy element dostarczonego wyposażenia podlega odbiorowi pod względem: 

jakości, kolorystyki i formy, zgodności z atestami wytwórcy, jakości wykonania z 
uwzględnieniem montażu, 

• wszystkie dostarczane produkty muszą zawierać oryginalne opakowanie 
fabryczne z nazwą producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu, 

• Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementów uporządkuje teren 
realizacji zadania 

 
 
Pomoc techniczna  

Wykonawca zapewni przez okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru Wyposażenia, prawo do zawartego w cenie 
zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku 
polskim, realizowanej przez producenta Wyposażenia lub jego autoryzowanego 
partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy). 
 

Instruktaż użytkowania i obsługi Wyposażenia 
Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamówienia instruktaż z zakresu użytkowania i 

obsługi sprzętu oraz Wyposażenia w zakresie umożliwiającym ich samodzielne 

uruchamianie i użytkowanie (z uwzględnieniem specyficznych ich cech). Instruktaż w 

języku polskim odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

Gwarancja 
Wykonawca zapewni gwarancję na Wyposażenie, przez okres co najmniej 24 

miesięcy, jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie zapisano inaczej, licząc od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Wykonawca w ramach gwarancji 

zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji, przy czym reakcja 

serwisu musi nastąpić nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego od 

momentu zgłoszenia. Zamawiający musi mieć możliwość komunikowania się z 

serwisem w języku polskim. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: do 31.05.2015 r. 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę 

oferuje wykonawca.    
3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej 
umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, Ofertę należy złożyć w zamknięte 
kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta (ew. opisana jego adresem i danymi 
rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz zapisem: „Oferta na dostawę i montaż 
Wyposażenia”. 

 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 
Głogów Małopolski, do dnia 13.03.2015 r. do godziny 8:30. Datą złożenia oferty jest  dzień 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 13.03.2015 r. o godz. 14.30.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.  
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Rafał Kalisz pod numerem telefonu 17 866 0802 oraz 

adresem email: r.kalisz@elmat.pl 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

 
 
………………………………………     ………………….……………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)             miejscowość, data  
  

OFERTA WYKONAWCY 
 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 4.6/05.03.15 z dnia 05.03.2015 r.  na dostawę i 
montaż Wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie wynalazku – pasywnego konwertera 
optycznego do działalności gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o. o. ", Program  Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka  2007-2013. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:  
-  dostawę i montaż Wyposażenia na  potrzeby projektu pn. „Wdrożenie wynalazku – pasywnego 

konwertera optycznego do działalności gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o. o. ", Program  Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka  2007-2013 

za cenę netto.................................. + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto................................  

(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 

Oświadczam, że: 
1. Spełniam warunki zapytania ofertowego; 
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i 

nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 
4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w 

zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 
5. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty; 
6. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
7. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem. 

 
 
 
 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


