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OBDO.264.10.2021 

(znak sprawy - zgodnie z JRWA nadany w eSOD) 

 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  

W POSTĘPOWANIU NA: 

 

„Dostawę stołu oraz 8 krzeseł dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz”  

(nazwa nadana zamówieniu) 

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.). 

 

I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO  

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Bydgoszczy 

Adres 85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163a 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00 

Nr tel.: 52 52 57 805    Nr faksu: 52 52 57 825 

Adres strony internetowej: www.amw.com.pl 

E-mail:bydgoszcz@amw.com.pl 

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa stołu oraz 8 krzeseł (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 2) 

2. Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021r. 

 

III. WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Formularz oferty” na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1. 

2. Inne dokumenty lub oświadczenia:  

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, wymagać będzie złożenia przez Wykonawcę 



 

Strona 2 z 6 

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego 

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w OPZ. 

 

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

OSOBY  PO  STRONIE  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTU 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują  drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Pani Magdalena Wesołowska tel. 52 52 57 951 fax 52 52 57 825 e-mail: 

m.wesolowska@amw.com.pl  

 

V. INNE  POSTANOWIENIA 

1. Zamówienie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Ofertę należy złożyć  drogą elektroniczną na adres: m.wesolowska@amw.com.pl 

 

VI. MIEJSCE, TERMIN  I  SPOSÓB  SKŁADANIA, I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:  m.wesolowska@amw.com.pl do dnia 

05.05.2021r. do godz. 10:30.  

 

VII.. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. W „Formularzu oferty” należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia 

oraz kwotę i stawkę podatku VAT. 

2. Cenę należy wpisać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

VIII. KRYTERIA  OCENY  OFERT 

1. Zamawiający będzie się kierował następującym(i) kryterium(ami) oceny ofert: 

1) cena oferty brutto: 100% 

Maksymalny termin realizacji zamówienia do momentu przesłania zlecenia przez 

Zamawiającego wynosi 6 dni roboczych. 
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IX.  ZAWARCIE  UMOWY 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 

załączonym do niniejszych IWZ. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

3. Do umowy stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). 

 

XIII.  ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz oferty – załącznik nr 1   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2  

3. Projekt umowy lub jej istotne postanowienia – załącznik nr 3 
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Załącznik nr 1  

…………………………….…. 
        nazwa i adres Wykonawcy  

 

…………………………….…. 
                     e-mail 

 

…………………………….…. 
                     tel./fax 

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny  

w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 163a 

85-915 Bydgoszcz 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na wykonanie   dostawę stołu oraz 8  krzeseł zgodnie 

z Istotnymi Warunkami Zamówienia: 

za cenę netto: ………………...................................................................................... PLN,  

(słownie złotych: ……..………..…………....….................................................................), 

podatek VAT ..........%, tj.:……................................................................................... PLN, 

za cenę brutto: …………………………….………………...……………...……… PLN, 

(słownie złotych: ..………………….…............………………..…………………..……..). 

W przypadku rozbieżności w cenie netto wpisanej słownie i liczbowo przyjmuje się cenę netto wpisaną 

słownie. 

2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w IWZ oraz w projekcie umowy. 

4. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

1) ………………………………………; 

2) ………………………………………; 

3) ………………………………………. 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

Opis przedmiotu zamówienia stół + 8 krzeseł 

 

Zamówienie obejmuje dostawę stołu z litego drewna oraz 8  krzeseł służących jako 

wyposażenie nowopowstałego pokoju socjalnego.  

Opis stołu: 

 Stół z litego drewna w kolorze białym; 

 Blat z płyty  laminowanej w kolorze dąb sonoma odpornej  na ścieranie, uszkodzenia, 

zarysowania oraz działanie wysokiej temperatury; 

 Stół rozkładany na prowadnicach łożyskowych; 

 Wymiary stołu: długość maksymalna stołu po rozłożeniu 230 cm (przed rozłożeniem 

160 cm); szerokość 90 cm, wysokość 76 cm,  

Opis krzeseł: (8 sztuk) 

 Krzesła z litego drewna z tapicerowanym siedziskiem w kolorze szarym lub 

ciemnografitowym; 

 Wysokość: 94 cm; 

 Szerokość siedziska 43 cm; 

 Głębokość siedziska 40 cm; 

 Wysokość siedziska 48 cm; 

 Stelaż krzesła w całości wykony z drewna bukowego; 

 Materiał obiciowy powinien posiadać właściwości hydrofobowe (nie pochłania wody) 

 produkt powinien być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowanie 

producenta, 

 produkt powinien posiadać  min. 24 miesięczna gwarancję producenta 

 

 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotne postanowienia  umowy 
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