ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2016
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14000 euro
dotyczącego zakupu wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup wraz z dostawą
odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 6 w Warszawie według poniższej specyfikacji.
I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup oraz dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników. Odzież i
obuwie robocze muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach
lub posiadać deklarację zgodności. Ochrony indywidualne muszą posiadać certyfikat CE.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 30.05.2016r.
IV. OPIS USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAMÓWIENIA:
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z kosztem dostawy przedmiotu
zamówienia na adres Zamawiającego (tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w
Warszawie ul. Brożka 26). Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z
zawartą umową.
Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w ofercie, w okresie
obowiązywania umowy, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2016 roku.
V. CENA:
Prosimy o podanie ceny netto i brutto za jednostkę miary w PLN.
Wysokość udzielonego skonta w przypadku płatności w terminie …......... dni .........%.
(Płatność możliwa do zastosowania jedynie przy podaniu wysokości skonta. W przypadku
nieudzielania skonta minimalny termin płatności wynosi 30 dni.)
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Najniższa cena ogółem w PLN brutto, przy zachowaniu podanych wymogów
jakościowych oraz wymogów dla sortów BHP wg obowiązujących przepisów prawa
polskiego i unijnego.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIA OFERT:
1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w sposób wybrany przez stronę:

a) pisemnie na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
b) pocztą elektroniczną na adres: kierownik.gospodarczy@mos6.edu.pl
2. Oferty powinny być opatrzone opisem: „Oferta cenowa na zakup wraz z dostawą
odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 6” i złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie
na stronie internetowej MOS6 zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie
powiadomiony telefonicznie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami to:
Jolanta Kalinowska - kierownik gospodarczy tel. 22-877-75-91
oraz adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos6.edu.pl
(poniedziałek – czwartek 8-12)

Załącznik nr 1
……………………………………
nazwa wykonawcy
………………………………..

..................................................
adres

O F E R T A CENOWA
na zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 w Warszawie
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia.
Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia ………………….. zł brutto
łącznie /brutto ……………………………………………………………………………/
w tym VAT………………………………………………………………………..zł
3.
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczenia przedmiotu
zamówienia do miejsca i w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym.
4.
Wyrażamy zgodę na warunki płatności
5.
Wysokość udzielonego skonta w przypadku płatności w terminie …......... dni .........%.
(Płatność możliwa do zastosowania jedynie przy podaniu wysokości skonta. W przypadku
nieudzielania skonta- minimalny termin płatności wynosi 30 dni.)
6.
Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
1.
2.

7.
Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP …………………………………………………....

............................. dnia .................
…............................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia na odzież ochronną i roboczą

Lp

Nazwa asortymentu (opis)

Czepek okrągły z włókniny
polipropylenowej z elastycznym
1
brzegiem, o średnicy 53 cm
jednorazowy 100 szt.
Ubranie robocze męskie,
bawełniane z długimi rękawami
dwuczęściowy (bluza z dużą
ilością kieszeni i spodnie
2
ogrodniczki z dużą ilością
kieszeni)

Rękawice robocze 5 palcowe
wykonane z nylonu - bardzo
3
miękkie powleczone spienionym
latexem
Obuwie robocze męskie letnie,
skórzane, sznurowane, spody
4 antypoślizgowe, lekkie

Obuwie robocze męskie zimowe
podszewka z materiału
5
ocieplającego, sznurowane,
spody antypoślizgowe.

Jednost
ka
Ilość
miary

op.

10

szt.

4

para

45

para

1

para

1

Cena
jednostk
Ilość
Cena
owa
w
jednostkowa
Pełna nazwa
brutto
opakowa
netto za
oferowanego
za
niu
szt./op./kg/litr/
produktu
szt./op./
jednostko
metr
kg/litr/
wym
metr

Obuwie profilaktyczne damskie,
skórzane spody antypoślizgowe ,
przeznaczone do użytkowania w
6 pomieszczeniach gdzie
występuje woda.

7

Fartuch ochronny bawełniany
męski

para

6

szt.

1

Fartuchy białe bawełniane
zapinane na napy ,dopasowujące
się do figury, długi rękaw, jedna
kieszeń piersiowa, dwie
8
kieszenie dolne , z tyłu wszyty
pasek w tali, przystosowany do
pracy w systemie HACCP
(przemysł spożywczy)

szt.

5

Fartuch wodochronny PCV,
pasek okalający szyję
9
regulowany za pomocą klamry,
dwa wiązania po bokach.

szt.

4

Fartuchy białe bawełniane
zapinane na napy dopasowujące
się do figury, krótki rękaw, jedna
kieszeń piersiowa, dwie
10
kieszenie dolne , z tyłu wszyty
pasek w tali, przystosowany do
pracy w systemie HACCP
(przemysł spożywczy)

szt.

4

Fartuch bawełniany typu
„kasak”, z krótkim rękawem,
11
zapinany na napy , z zaczepami
na klucze.

szt.

2

Kurtka zimowa męska z
odpinanym kapturem , zapinana
12 na suwak z dodatkowym
zapięciem na napy i ściągacze
przy rękawach,

szt.

1

13 Czapka zimowa dzianinowa

szt.

1

Warunki dostawy:
a) dostawa do siedziby Zamawiającego: Warszawa ul. Brożka 26 /transportem na
koszt Dostawcy/.
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego.
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu,
zgodnie ze złożoną ofertą.
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
e) dostawa jednorazowa do trzech dni od złożenia zamówienia w terminie: od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 900 do 1200.

W przypadku wyboru oferty przez zamawiającego zobowiązujemy się do terminowej
dostawy.

Osobą mającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności po naszej stronie jest:
……………………….……………………………………………………………….
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

data: ………..………
W imieniu Dostawcy ofertę podpisał:

……………………………………………………………..

Załącznik nr 3

Wzór umowy
UMOWA Nr ________/2016
Zawarta dnia: ___.___.2016 roku w Warszawie
pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
NIP : 525-22-48-481
reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 01.09.2011
Nr GP-0051/4180/2011 przez Sławomira Kubicza dyrektora
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
adres do korespondencji:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
01-451 Warszawa
ul. Jana Brożka 26
a
…………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………., REGON………………………,
PESEL…………………………….
reprezentowaną(ym) przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwaną(ym) dalej „WYKONAWCĄ”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie pisemnej oferty Wykonawcy z
dnia…………… wybranej jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego w rozeznaniu
ofertowym.
Strony zawarły umowę w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– „ Prawo Zamówień Publicznych .
§1
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa przedmioty zamówienia wyszczególnione
w Załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostawą odzieży ochronnej i roboczej
do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt
przedmiotów zamówienia w dostawach częściowych w ciągu 3 dni od pisemnego złożenia
zamówienia i telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek oraz dostarczać towar do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego .
4. Umowa zostanie zrealizowana od dnia zawarcia do dnia 31.12.2016r .
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia dwuletniej gwarancji na odzież roboczą będącą
przedmiotem zamówienia.
§3
1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przedmiotów objętych niniejszą

umową przez cały okres jej realizacji.
2. Łączna wartość zamawianych wyrobów nie przekroczy kwoty
brutto…………………………………………………………………………………………
słownie:……………………………………………………………………………………….
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy, za każdą dostawę odrębnie.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia o łącznej wartości niższej, niż górna
granica wartości dostaw określona w §3 ust.2 umowy.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyjęcia towaru, jeżeli jego jakość
budzi zastrzeżenia.
2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który
udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie
terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany artykułów na
wolne od wad w ciągu 7 dni od daty uznania reklamacji.
§5
W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu kary umownej w wysokości 2% wartości brutto
każdorazowej dostawy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 2.
§6
Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia
towaru, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
§7
Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca oświadcza, że jest znany jest mu fakt ,iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczącego go dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001r o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.
zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy ( ewentualnie z
zastrzeżeniem ust.2).
§ 10
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
§ 12
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 ‐ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Wykaz asortymentowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

