
  

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia meblowego wraz z usługą wniesienia 
i montażu do obiektu hotelowego „Stare Łazienki” w Nałęczowie 

1. Dane Rejestrowe Spółki Zamawiającej (Inwestora): 

➢ Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. 
Siedziba: Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów 
NIP: 7160000053, REGON: 000288225 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego nr 0000123365 
Kapitał zakładowy w wysokości 24 334 160,00 zł opłacony w całości 

2. Zastrzeżenia: 

➢ Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn jak 
również do swobodnego wyboru oferty. Udział w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego. 

➢ Do prowadzonego postępowania wyboru nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

➢ Oferent ma możliwość złożenia oferty w następujących wariantach:  

• Wariant A, w którym oferowane produkty powinny być identyczne do zawartych 
w projekcie lub zbliżone jakością i stylem wykonania. 

• Wariant B, w którym wymiary są identyczne do wymaganych w projekcie a 
wskazane modele mebli stanowią jedynie przykładowe rozwiązanie. W wariancie B 
oczekujemy od Oferentów przedstawienia własnych propozycji.  

• Każdy wariant zarówno A jak i B może dodatkowo zawierać ofertę dostawy lodówek 
i sejfów hotelowych. 

➢ Oferent może złożyć jednocześnie Ofertę w wariancie A i B. 

➢ Przewidywany termin realizacji zamówienia listopad 2019 r.  

➢ Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości oferowanych produktów 
w sposób uzgodniony z Oferentem.  

➢ Zapytanie dotyczy budynku hotelowego „Stare Łazienki” znajdującego się w Nałęczowie 
(kod: 24-140), przy ul. Grabowej 4. Obiekt jest obecnie w trakcie kompleksowej 
modernizacji. 

➢ Szafki w meblach, w których zaprojektowane są lodówki hotelowe (w szafach i 
biurkach), powinny posiadać następujące minimalne wymiary wewnętrzne:  

szer. 475mm x wys. 555 mm x gł. 505 mm. 

  

  



  

➢ Oferent składa ofertę zawierającą cenę wyposażenia wraz z dostawą, wniesieniem 
i montażem przedstawioną w cenach netto i brutto, wg podanej JM. 

➢ Dostawca/Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia 
zmodernizowanych części budynku Stare Łazienki. 

➢ Wszystkie materiały użyte w obiekcie powinny posiadać atesty zgodne z obowiązującymi 
przepisami przeciwpożarowymi. Do wykończenia wnętrz nie należy stosować łatwo 
zapalnych materiałów i wyrobów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 

➢ Przed przystąpieniem do realizacji wszelkie wymiary  należy sprawdzić w obiekcie. W 
razie niejasności należy skonsultować się z Inwestorem. 

➢ W opisie aranżacji wnętrz brak opisu specyfikacji łóżka kontynentalnego. W uzupełnieniu 
informujemy: 

✓ Skrzynia sprężynowa - box łóżka kontynentalnego, wysokość 26 cm, 
tapicerowanie tkaniną zmywalną Valencia VA-17 wg wzornika firmy Profim (w 
przypadku innej tkaniny próbka materiału powinna zostać zatwierdzona przez 
Inwestora) 

✓ materac sprężynowy kieszeniowy, wys. 18 cm. 

3. Opis przygotowania oferty. 

➢ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, na niemodyfikowanym arkuszu 
wycen. 

➢ Ofertę cenową w arkuszu Excel należy dodatkowo przesłać w wersji edytowalnej.  

➢ Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.  

➢ W oddzielnym dokumencie Oferent podaje specyfikację mebli z oferty. 

➢ Oferent w Formularzu ofertowym podaje informację o proponowanych terminach realizacji 
i warunkach płatności oraz gwarancji dla przedmiotowego zamówienia.  

4. Warunki stawiane Oferentom ubiegającym się o zamówienie: 

➢ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym,  

➢ dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 
technicznym niezbędnym do wykonania danego zamówienia, 

➢ sytuacja finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia, 

➢ brak zaległości z płatnościami wobec ZUS i US. 

  

  



  

5. Skan dokumentów bezwzględnie wymagane od Oferentów. 

➢ wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z arkuszem wyceny.  

➢ poświadczony przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

➢ pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę uprawnionych do składania oświadczeń woli, jeżeli 
uprawnienia nie wynikają z rejestru handlowego, ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki 
cywilnej (potwierdzona przez Oferenta), 

➢ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w p.4. 

6. Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny – postępowanie dwuetapowe: 

I etap – ocena złożonych ofert na podstawie kryterium: 
Cena – waga 90% 
Okres gwarancji, czas trwania montażu, termin płatności – waga 10 % 

Spośród Oferentów zostaną wybrane 2-3 firmy, których Oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 
Oferenci Ci będą zobowiązani do dokonania pomiarów zmodernizowanych pomieszczeń i przedstawienia 
ostatecznej Oferty realizacji zamówienia. 

II etap – negocjacje przeprowadzone z wybranymi oferentami w pełnym zakresie złożonej oferty, kryteria 
oceny: 
Cena – waga 85% 
Jakość proponowanego wyposażenia, okres gwarancji, czas trwania montażu, termin płatności – waga 15 % 

7. Termin związania z ofertą. 

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

8. Termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 12.08.2019 do końca dnia. 

9. Odczytanie ofert.  

Odczytanie przesłanych ofert nastąpi bez udziału Oferentów 

10. Uwagi dodatkowe 

Przedstawione w załącznikach opisy elementów wyposażenia oparte są na produktach przedstawionych w 
projekcie aranżacji wnętrz i mają przybliżyć oferentom oczekiwaną jakość. Nie oznacza to, że produkty te 
będą preferowane. W ofertach mogą zostać przedstawione inne, porównywalne produkty, które będą 
traktowane równorzędnie przez Zamawiającego podczas oceny ofert. 

  

  



  

11. Wyjaśnienia i zapytania. 

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Zapytania 
Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zakupy@zlun.pl. Zamawiający udzieli 
niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu. 

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach 
warunków składania ofert są:  

➢ Małgorzata Gołofit – Kierownik Działu Zakupów tel. 510 218 608 (w terminach 
16.07.2019 – 19.07.2019 oraz po 5.08.2019)  

➢ Janusz Śmielak – Dyrektor ds. Operacyjnych tel. 609 990 742 (w terminie 22.07.2019 – 
02.08.2019) 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Arkusz wycen - wyposażenie 
Załącznik nr 3 – Opis aranżacji wnętrz (pokoje i salon)  
Załącznik nr 4 – Opis aranżacji wnętrz (hol wejściowy) 
Załącznik nr 5 – Zestawienie mebli pokojowych 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym 
Załącznik nr 7–34 – Rysunki pomieszczeń, w których przedmiotowe wyposażenie będzie zamontowane. 
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