Dnia 11 czerwca 2019 r.
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku

Zaproszenie do złożenia Ofert na:
„Dostawę 25 sztuk krzeseł biurowych obrotowych dla Sądu Rejonowego
w Otwocku”
zwane dalej „zamówieniem”
I. Tryb udzielenia zamówienia
W związku z faktem, iż wartość niniejszego zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art.4 ust. 8
ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o procedury
określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Sądzie Rejonowym w Otwocku.
II. Opis zamówienia i warunki udziału
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Sądu 25 krzeseł biurowych obrotowych
o następujących parametrach i funkcjonalnościach:
Wymagania ogólne:
 przystosowane do pracy siedzącej co najmniej 8 godzinowej;
 obciążenie maksymalne co najmniej 130 kg;
 wymiarach minimalnych: szerokość 50 cm, głębokość siedziska 50 cm, wysokość
regulowana 110 cm;
 kolorystyka: czarna, szara lub czarno-szara;
 okres gwarancji: minimum 2 lata.
Siedzisko i oparcie:
 siedzisko tapicerowane, szerokie, wyprofilowane, komfortowe i ergonomicznie;
 oparcie wysokie tapicerowane lub siatkowe, komfortowe i miękkie.
 preferowany: przy oparciu siatkowym zagłówek miękki i tapicerowany.
Mechanizm:
 możliwość swobodnego kołysania się;
 oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku preferowanym 2:1;
 maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosić powinien ok. 20˚, przy ok. 10˚
odchylenia siedziska;
 regulacja siły oporu oparcia;
 płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego lub
gazowego;
 preferowana: możliwość blokady siedziska i oparcia w kilku pozycjach;
 preferowane: regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych;
 preferowana: ujemny kąt pochylenia siedziska;
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preferowany: system Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
użytkownika.

Podłokietniki:

regulowane podłokietniki z chromowanymi metalowymi elementami;

preferowane: miękkie nakładki.
Podstawa:
 aluminium.
Kółka:
 samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
Zamawiający wymaga by dostarczone krzesła były dopuszczone do sprzedaży na terenie
Unii Europejskiej oraz spełniały wskazane dla tego typu urządzeń normy techniczne
określone we właściwych przepisach. Oferowany produkt powinien spełniać wymagania
niezbędne wskazane w opisie. Spełnianie wymagań preferowanych nie jest obligatoryjne
lecz ocenione zostanie jako jedno z kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający wymaga ponadto by oferta zawierała poza wskazaniem nazwy produktu i
jego ceny również w załączeniu wizualizację oraz opis techniczny producenta,
potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych oraz funkcjonalności.
Oferta zawierać powinna ponadto zasady korzystania z gwarancji produktu.
2. Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium
a. najniższa cena: 70% wagi,
b. spełnianie przez produkt preferowanych funkcjonalności – 30% wagi.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin związania z ofertą: 30 dni.
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia złożenia zamówienia maksymalnie do dnia
31 lipca 2019 roku
6. Miejsce i termin złożenia oferty: powinny wpłynąć do dnia 19 czerwca 2019 roku
g. 11:00.
Oferty proszę składać w sekretariacie Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w
Otwocku ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, Zamawiający dopuszcza również
złożenie formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą e-mail adres:
kontakt@otwock.sr.gov.pl,
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona
na stronie internetowej: www.otwock.sr.gov.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zastrzega sobie
prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy,
których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje
zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać
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wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki
sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu
zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna
decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
10. Warunki płatności: 21 dni po przekazaniu dokumentacji, protokolarnym odbiorze oraz
dostarczeniu faktury vat do siedziby Zamawiającego.
11. Sposób przygotowania Oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim
na formularzu ofertowym, o treści zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego
Zaproszenia.
12. RODO: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z Oświadczenia
o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, o treści zgodnej z Załącznikiem
nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
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Załączniki: Integralną część niniejszego Zaproszenia stanowią następujące Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
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