
 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim  
Zapytanie ofertowe 1/2017 do projektu nr nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747 Strona 1 
 

Kamieniec Ząbkowicki, 26 czerwca 2017 
            

     

Parafia Rzymskokatolicka 
pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
 
Telefon: 74 817 31 30 
kzparafia@wp.pl  
www.kzparafia.com.pl 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 

z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 Ustawy 

(Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.) 

( dotyczy gablot wystawowych, szufladkowych ) 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia 

oferty na wykonanie gablot muzealnych w ramach realizowanego projektu z Program Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747, pn. „Łączy nas wiara”, 

współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów 

w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Parafia Rzymskokatolicka 
pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871749751, REGON: 040077997 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 gablot szufladkowych wykonanych z płyt meblowych 

w okleinie drewnianej/drewnopodobnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, 

wg oryginalnego projektu zamawiającego, w tym: 4 gabloty z ośmioma szufladami i 2 gabloty z 

sześcioma szufladami. Gabloty przeznaczone będą do eksponowania szat liturgicznych, głównie 

ornatów, oraz paramentów na wystawie zorganizowanej w ramach projektu „Łączy nas wiara”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Gabloty na ornaty i paramenty mają być wykonane wg przedstawionego poniżej roboczego 

projektu autorstwa zamawiającego (rysunek nr 1). Wymiary gablot – na rysunku. Gabloty z wysokiej 

jakości płyt meblowych odpornych na wilgoć, w okleinie drewnianej/drewnopodobnej. Wierzch gabloty 

z przezroczystej pleksi. Każda szuflada ma stanowić osobną kasetą zamkniętą od góry przezroczystą 

pleksi (rysunek nr 2). Dno szuflady perforowane, zapewniające swobodny przepływ powietrza. 

Szuflady wysuwane na wysokiej jakości prowadnicach pozwalających na pełen wysuw szuflad (ew. na 
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ok. 90% ich głębokości), pozwalających na ciche i płynne wysuwanie i domykanie szuflad, 

gwarantujących ich długą żywotność. Gabloty muszą być tak skonstruowane, żeby gwarantować 

stabilność gabloty przy wysuniętej całkowicie szufladzie, z systemem zabezpieczającym przed 

przypadkowym wysunięciem szuflady, przed  wysunięciem więcej niż jednej szuflady jednocześnie 

oraz przechyleniem gabloty w czasie wysuwania szuflad. Przewiduje się szuflady bez uchwytów, 

z systemem otwierania typu Push to open. 

Rysunek 1 – Projekt gabloty  

 

Rysunek 2 – Projekt pojedynczej szuflady  
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji do szkicu gablot 

załączonego do niniejszego zamówienia. Załączony projekt roboczy ma charakter ogólny. Detale 

dotyczące wyglądu zewnętrznego gablot będą uzgodnione z Konserwatorem Zabytków (rodzaj 

okleiny drewnianej/drewnopodobnej: jej grubość i deseń; kształt nóżek, sposób ukształtowania 

krawędzi itp.). W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie 

niezbędne informacje. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

6.  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet niniejszego zamówienia. 

 

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia i dostawy pod adres wskazany przez 

zamawiającego: do 28.02.2018r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferta powinna być: 

 - sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Ponadto powinna: 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

  Oferta powinna zawierać: 

 - opis proponowanego sposobu wykonania potwierdzający spełnienie wymaganych warunków 

technicznych; przede wszystkim jakość zastosowanych materiałów: płyt meblowych, oklein 

i prowadnic z podaniem ich podstawowych parametrów umożliwiających ich porównanie do 

innych ofert (grubość, twardość, wodoodporność, wytrzymałość),  

- długość i warunki udzielonej gwarancji, 

- cenę całkowitą brutto w walucie PLN, 

- termin płatności, 

- warunki i koszty dostawy do zamawiającego, 

- oświadczenie, że cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty. 
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Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
kzparafia@wp.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kolejowa 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki do 
dnia 7 lipca 2017 roku do godz. 16.00. W przypadku poczty elektronicznej prosimy dołączyć 
skan podpisanej oferty w formie załącznika. Na kopercie lub w tytule maila prosimy napisać: 
„Dotyczy zapytania ofertowego 1/2017” 

2. Prosimy o podanie ceny brutto zawierającej koszty dostawy do zamawiającego. 

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 w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kzparafia.com.pl 

7.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest ksiądz proboszcz Wojciech Jarosław 

Dąbrowski, tel. 74 817 31 30 email: kzparafia@wp.pl 

8. Ważność oferty: 30 dni od daty: 7 lipca 2017r. 

 

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 – Cena brutto za wszystkie gabloty 65%  = 65 pkt. 

  C= 
                             

                           
 x 65 pkt 

2 - Jakość zaproponowanych płyt meblowych  10% - zgodnie ze specyfikacją techniczną 

zostaną one uszeregowane w kolejności od najlepszej i otrzymają: 

  najlepsze przedstawione parametry  =  10 pkt 

  pozostałe     =  5 pkt.   

 3 – Jakość zaproponowanych prowadnic 10% - zgodnie ze specyfikacją techniczną zostaną 

one uszeregowane w kolejności od najlepszej i otrzymają: 

  najlepsze przedstawione parametry  =  10 pkt 

  pozostałe     =  5 pkt. 

 4 – Długość gwarancji 10% 

Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie gwarancję udzieloną na cały przedmiot 

zamówienia, a  nie tylko na określone jego elementy. Liczba uzyskanych punktów w  
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