
        DYREKTOR              Przemyśl, dnia 11.10.2022 r.  

SADU OKRĘGOWEGO 

       w Przemyślu  

 

 

G-27-15/2022 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP i DOSTAWĘ FOTELI 

GABINETOWYCH 

 

Zamawiający Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyślu, ul. Konarskiego 6. 

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 27 sztuk foteli gabinetowych 

(obrotowych) w tym dla Sądu Okręgowego w Przemyślu 7 sztuk, Sądu Rejonowego w 

Przeworsku 7 sztuk, oraz dla Sądu Rejonowego w Lubaczowie 13 sztuk zgodnie z § 5 ust 2 

Procedur udzielania zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.  

 

CPV: 39113100-8 – Fotele, 39112000-0 – Krzesła 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 

- 7 sztuk foteli gabinetowych (obrotowych) dla Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz,  

- 7 sztuk foteli gabinetowych (obrotowych) dla Sądu Rejonowego w Przeworsku,  

- 13 sztuk foteli gabinetowych (obrotowych) dla Sądu Rejonowego w Lubaczowie.  

zgodnie z wymogami minimalnymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 2). 

1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych,  

1.3. Wykonawca może złożyć oferty na maksymalnie 3 produkty.  

1.4. Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni od daty złożenia, 

2. Wymagany termin realizacji umowy: dwa tygodnie od daty zawarcia umowy. 

 

Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy po odebraniu przedmiotu zamówienia 

na podstawie wystawionej faktury z 30 dniowym terminem płatności. 

2.1 Adres dostawy: 

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt dostarczyć przedmiot 

zamówienia pod wskazane poniżej adresy. 



-   Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6,  

-  Sąd Rejonowy w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Lwowska 9, 

-  Sąd Rejonowy w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 24,  

W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto  

( cena + koszt dostawy). 

3. Sposób obliczenia ceny:  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

złożeniem i odbiorem próbek oferowanych foteli. Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za pogorszenie stanu próbek oferowanych foteli, jeżeli jest on uzasadniony 

przeprowadzoną oceną lub przyczyną pogorszenia stanu próbek były tkwiące  

w nich wady.  

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższa cenę za 

wykonanie zamówienia. 

Cena – 50 %   

Gwarancja  - 10 % 

Walory konstrukcyjne i estetyczne modelu-  40 %    

W kryterium walory konstrukcyjne i estetyczne punkty zostaną przyznane komisyjnie, 

przy czym członkowie komisji będą brać pod uwagę: 

- ocenę wygody siedziska (ergonomiczność budowy, pozytywne odczucia podczas siedzenie 

– nie uwiera, nie gniecie, jest odpowiedniej twardości) – do 10 pkt., 

- ocenę wygody oparcia (ergonomiczność budowy, umiejscowienie i stopień wybrzuszenia 

podparcia lędźwiowego, dopasowanie do pleców, pewność oparcia) – do 10 pkt., 

- ocenę wygody podparcia głowy przez zagłówek (stopnie regulacji, możliwość dopasowania 

do zgięcia odcinka szyjnego kręgosłupa, brak zmęczenia lub dyskomfortu podczas podparcia 

głowy, wygoda ułożenia głowy na zagłówku) – do 10 pkt, 

- ocenę ogólnego odczucia wygody podczas siedzenia – do 10 pkt. 

- łatwość  obsługi mechanizmów krzesła i fotela (łatwy i intuicyjny dostęp do nich, 

sprawność działania, prostota obsługi) – do 10 pkt., 

- estetykę i jakość wykonania (jakość i gatunek użytego plastiku i materiału, jakość połączeń 

i spasowań, brak ostrych krawędzi) – do 10 pkt., 



Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w kryterium walory konstrukcyjne i 

estetyczne wynosi 60 pkt.  

Liczba punktów, jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia w/w kryterium 

będzie obliczana według wzoru. 

Cena: 

           Cena oferty najkorzystniejszej 

           ------------------------------------------      x 50  = liczba przyznanych punktów 

           Cena oferty badanej  

 

Gwarancja: 

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące 

Maksymalny okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

Okres gwarancji oferty badanej 

           ------------------------------------------      x 10  = liczba przyznanych punktów 

           Okres gwarancji oferty najkorzystniejszej  

 

Walory konstrukcyjne i estetyczne: 

 

Walory konstrukcyjne i estetyczne oferty badanej 

           ------------------------------------------      x 40  = liczba przyznanych punktów 

           Max ilość punktów kryterium – tj. 60  

 

Na łączna możliwa do otrzymania punktacja składa się: 

 

Cena + Gwarancja + Walory estetyczne  

 

Oferty z maksymalna liczba przyznanych punktów ( w oparciu o ustalone kryteria) zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczba 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 

oferta uzyskała najwyższa liczbę punktów 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

5.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2) należy przesłać na adres Sąd Okręgowy 

w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6 do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami: 21.10.2022 r. godz. 10.30 

5.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę (w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem, 

np. operatora pocztowego) winna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona nazwą  

z dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: 



oferty na zakup i dostawę 27 sztuk foteli gabinetowych (obrotowych) w tym: 7 sztuk dla 

Sądu Okręgowego w Przemyślu, 7 sztuk dla Sądu Rejonowego w Przeworsku,  oraz 13 

sztuk dla Sądu Rejonowego w Lubaczowie,  G-27-15/2022 

Nie otwierać przed dniem 21.10.2022 r. godz. 1030 (termin otwarcia ofert) 

UWAGA: 

Łącznie ze złożoną ofertą (formularzem ofertowym) wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na adres zmawiającego po jednym kompletnym i gotowym do użycia 

egzemplarzu modelu oferowanego fotela celem poddania go fizycznej ocenie. 

Zamawiający zwróci dostarczone fotele po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, w 

stanie uzasadnionym przeprowadzoną oceną (rozpakowanie, próbne użycie itp.). 

Odbiór foteli leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawców o 

terminie i miejscu odbioru. 

5.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej na adres mail: 

wojciech.bublewicz@przemysl.so.gov.pl 

 5.4. Otrzymane oferty z zachowaniem wyznaczonego terminu będzie traktowane jako 

spełnienie warunków dotrzymania terminu oferty. 

6. Osoba uprawnione do kontaktu:  

Wojciech Bublewicz, adres e-mail: wojciech.bublewicz@przemysl.so.gov.pl, tel. 16 676 

1312 , tel. kom. 509 245 524 

7. Informacja dotycząca zawarcia umowy: 

Po wyborze oferty, z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi złącznik 

do niniejszego zaproszenia. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen terminów 

wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.            

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie, 

przed udzieleniem zamówienia, do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

- Wzór Druku – Formularz oferty – Załącznik nr 1 

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 

- Projekt umowy – Załącznik nr 3 
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