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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT / 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen  

realizacji usług w zakresie dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia pokoi i pomieszczeń wspólnego 
użytkowania w związku z przebudową  budynku  Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie Jez. 

ul. J.K. Chodkiewicza 3/5 I etap 2 piętro. 
 

z możliwością udzielenia zamówienia* 

 
I. Zamawiający: 

 
Polska Akademia Nauk Dom Seniora  
Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. J.K. Chodkiewicza 3/5,  
NIP: 5251575083, REGON : 00032571300180 
e-mail: domseniora@ds.pan.pl  
Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 
Strona internetowa: www.ds.pan.pl  

 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest realizację usług w zakresie dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia pokoi i 
pomieszczeń wspólnego użytkowania w związku z przebudową  budynku  Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w 
Konstancinie Jez. ul. J.K. Chodkiewicza 3/5 I etap 2 piętro. 
 

III. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. a) wykonanie i dostawę mebli zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

                      b) dostawę mebli pokojowych, wypoczynkowych i innych, a także zabudowy mebli pod sprzęt AGD, 
                      c) montaż i ustawienie mebli oraz sprzętu AGD i RTV zgodnie z projektem i zgodnie z wytycznymi    
                          Zamawiającego, 
               2.  Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 Zestawienie mebli  do Zaproszenia. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w   
      dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie aranżacji wnętrz Domu Seniora Polskiej Akademii    
      Nauk w Konstancinie Jez. ul. J.K. Chodkiewicza 3/5, załącznik nr 3 do Zaproszenia. 
5.  Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany do wykonania pomiarów własnych do    
      zabudowy meblowej w poszczególnych pomieszczeniach. W związku z tym wyznacza się termin pomiaru z 

natury i udostępnia pomieszczenia w dniu 30 listopada 2022 r, w godzinach 9:00 do 14:00 w budynku PAN 
Domu Seniora przy ul. J.K. Chodkiewicza 3/5 w Konstancin Jeziorna po wcześniejszym umówieniu wizyty                               
z kierownikiem administracji Beatą Białobrzeską pod nr tel. 885 544 544. 

6.  Miejsce dostawy: Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie Jez. ul. J.K. Chodkiewicza 3/5 
      Dostawa obejmuje meble oraz sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, przeznaczony   
      do sprzedaży w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
7.  Wykonawca oświadcza, że każdy egzemplarz mebli i sprzętu będzie posiadał certyfikaty, atesty, normy    
      oraz wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające ten asortyment do powszechnego użytku i    
      stosowania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ww. dokumentów na każde żądanie   
      Zamawiającego  podczas realizacji umowy oraz trwania okresu gwarancji. 
8.   Wykonawca zobowiązuje się wydać wszystkie egzemplarze mebli w stanie kompletnym, wraz ze wszystkimi  
      częściami składowymi i przynależnościami oraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tego egzemplarza     
      mebla, w szczególności dokumentacją techniczną, użytkową oraz instrukcją obsługi w języku polskim. 
9.  Zamawiający wymaga gwarancji producenta nie krótszej niż 24 miesiące od momentu dostarczenia   
       przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 
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10. Meble należy wykonać z jednej płyty wiórowej MDF o grubości 18 mm, meble w kolorze istniejącej      
       opaski drzwiowej i drzwi wewnętrznych do pokoi tj. dąb bielony. Dokładne odcienie kolorów mebli,    
       tapicerki, tkanin zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji Umowy. 
11. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wiórowej MDF oklejone obrzeżami ABS o grubości 2 mm w kolorze   
       mebla. 
12. Wszystkie prace stolarskie związane z produkcją mebli muszą zostać wykonane poza miejscem dostawy.   
       W miejscu dostawy dopuszcza się wyłącznie prace związane z montażem (składaniem) mebli oraz ich   
       montażem do elementów konstrukcyjnych budynku.  
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy – na etapie montażu mebli w miejscu  
       dostawy – o wycięcie dodatkowych otworów w meblach, w przypadku konieczności przeprowadzenia   
       przez nie instalacji urządzeń wyposażenia. Otwory takie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w    
       ramach ceny oferty złożonej w niniejszym Zaproszeniu. 
14. Wszystkie podane w zaproszeniu nazwy materiałów traktować należy jako nazwy materiałów  
       powszechnie znanych przywołane orientacyjnie dla określenia standardu materiału. Zamawiający   
       dopuszcza wykorzystanie materiałów porównywalnych. 
15. Montaż mebli i sprzętu AGD (do zabudowy) oraz wyposażenia będzie odbywał się w nowo   
       wyremontowanych pomieszczeniach. W związku z tym, Zamawiający oczekuje, że wszelkie prace   
       (wnoszenie i składanie mebli oraz ich ustawianie lub montaż) nie spowodują uszkodzeń i ubrudzenia   
       ścian oraz podłóg lub innych uszkodzeń w pomieszczeniach. W przypadku uszkodzenia budynku  
       (wewnątrz i na zewnątrz) w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona napraw   
       (przywrócenia do stanu poprzedniego) na własny koszt. 
16. Termin montażu będzie uzgadniany na bieżąco, z zastrzeżeniem, iż w większości przypadków będzie on   
       wykonywany w godzinach pracy biura (tj. od godz. 9:00 do 15:00). 
17. Harmonogram wykonywania prac i ich kolejność wymaga uzgodnienia z przedstawicielami   
       Zamawiającego. 
18. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pierwszej regulacji mebli po ich montażu. 
19. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozostawi po sobie ład i porządek. Wszelkie   
       opakowania transportowe oraz odpady, które powstaną na skutek realizacji zamówienia, Wykonawca  
       jest obowiązany zutylizować na własny koszt. 
 
 

      IV.        Wymagania formalne, merytoryczne i handlowe. 
 
1. Dopuszczenie wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia: 
    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
• Wycenią wszystkie produkty zawarte w ofercie. 
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  
   zdolnymi do wykonania zamówienia; 
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
2. Odrzuceniu podlega oferta, która: 
• nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu, 
• zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty, 
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
• zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące  
   istotnych zmian w treści oferty, na których poprawienie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania,   
   nie wyraził zgody, 
• została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu  
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

V. Kryteria oceny ofert: 
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów  



przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami: 

• cena – 80 pkt 

• termin realizacji – 20 pkt 

 
 

  VI.       Termin realizacji zamówienia: 
 
Usługa dostawy i montażu mebli do 30 grudnia 2022r. 

Miejscem wykonania zlecenia jest: budynek Polskiej Akademii Nauk Dom Seniora w  
Konstancin-Jeziorna 05-510 przy ul. J.K. Chodkiewicza 3/5.  
 

VII.      Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: domseniora@ds.pan.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest  Pani Beata Białobrzeska - Telefon: 

885 544 544 

 
   
VIII.    Sposób przygotowania i złożenia oferty: 
 

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o 
zamówieniu. W formularzu ofertowym wykonawca podaję łączną cenę netto i brutto. Dopuszcza się złożenie 
oferty na własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 
wymaganych przez Zamawiającego. Z uwagi na rodzaj zamówienia i kwestie księgowe Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy rozliczania się z na podstawie FV z odroczonym terminem płatności.   
   
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej. 
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.  
4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez   
    osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 
5. Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane przez umocowanego/ych  
    prawnie przedstawiciela/i wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu,     
    zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie    
    prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii powinno być    
    dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, jeżeli umocowanie   
    nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  
6. Pozostałe wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej    
    za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania    
    ofert, zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający  przekaże niezwłocznie  
    wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. W przypadku, gdy zmiana treści Zaproszenia do    
    składania ofert będzie istotna, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku   
     zmiany lub wycofania oferty należy ją opisać odpowiednio adnotacją: Oferta zmieniona albo Oferta  
     wycofana. 
9. Ponadto oferta powinna zawierać następujące informacje: Termin płatności. 

 

IX. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać drogą mailową na adres domseniora@ds.pan.pl  do dnia 02 grudnia 2022 r. do godz. 
900  
 

X. Klauzula informacyjna: 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje 
się, że: informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1,  
00-901 Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Dom Seniora ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 
Konstancin Jeziorna, tel. 22 756 41 16, e-mail: domseniiora@ds.pan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały 
przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione 
wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres poczty elektronicznej: Jacek.szostakiewicz@ds.pan.pl  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i 
odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego 

wynikającego z przepisów prawa. 
6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest 

to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 

ZATWIERDZAM: 
               

   Dyrektor PAN Domu Seniora   
                                                                                                           /-/ Jacek Szostakiewicz  
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