
 

Nr sprawy: GCŚ.ZTA.1.3026.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówień o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych 

 

Zamawiający: 

GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 

tel. 58 326 50 88 

e-mail: dyrekcja@gcs.gda.pl 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Przeprowadzka Gdańskiego Centrum Świadczeń z budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25  

w Gdańsku do budynku przy ul. Kartuska 32/34 w Gdańsku”. 

Rodzaj zamówienia:  (usługa/dostawa/robota budowlana*) 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): 

Przedmiotem zamówienia jest: 

A. Przewiezienie mebli, sprzętów oraz akt w ilościach:  

Meble: 

• Biurka – 235 szt. 

• Szafy na akta – 204 szt. 

• Kontenerki pod biurkowe – 211 szt. 

• Lodówki – 5 szt. 

• Przenośne ścianki działowe – 20 szt. 

• Regały piwniczne składane – 156 szt. 

• Nadstawki na szafy – 13 szt. 

• Stoły – 6 szt. 

• Dostawki do biurek – 14 szt. 

• Stoliki – 51 szt. 

• Krzesła obrotowe – 200 szt. 

• Krzesła zwykłe – 130 szt.  

 Sprzęt: 

• Drukarki – 32 szt. 

• Kserokopiarki małe – 64 szt. 

• Kserokopiarki duże – 30 szt. 

• Niszczarki – 33 szt. 

• Komputery (w tym laptopy 20 szt.) – 400 szt. 

• Zasilacze awaryjne – 163 szt. 

• Klimatyzatory – 3 szt. 

• Switche – 30 szt. 

• Zestawy multimedialne – 2 szt. 

• Ekrany multimedialne – 2 szt. 

oraz ok. 3.000 mb akt. 

B. Zniesienie i wniesienie rzeczy oraz ustawienie ich w wyznaczonych miejscach. 

C. Zabezpieczenie mebli i sprzętu biurowego przy użyciu specjalistycznych materiałów. 

D. Demontaż i montaż mebli biurowych, 

E. Dostarczenie naklejek do oznaczenia mebli i sprzętu biurowego. 

F. Wypożyczenie boksów plastikowych i kartonów do pakowania akt w ilości 1 500 szt. 

G. Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych, w tym windy. 



2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia – 15.11.2021 r. – 10.12.2021 r. z zastrzeżeniem 4 dniowej 

przerwy związanej z robotami drogowymi na wjeździe na teren nieruchomości przy ul. Kartuskiej 23/34. 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego: 

Gdańskie Centrum Świadczeń   

ul. Powstańców Warszawskich 25, (pok.125),  

tel. 58 326 50 88, 509 390 625. 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

- Grażyna Głowacka 

- Maciej Badowski 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

- mają przynajmniej 2 letnie doświadczenie w przedmiocie zamówienia, 

- dysponują specjalistycznym sprzętem i pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia, 

- posiadają polisę ubezpieczeniową i biorą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstała podczas 

przeprowadzki. 

5. Zawartość oferty. 

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

-  ofertę wykonawcy, 

- polisę ubezpieczeniową. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto, 

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega 

waloryzacji. 

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

- Najniższej ceny – 100% 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - 

„Formularz  ofertowy”, 

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29 października 2021 r., do godz. 

11.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w kancelarii osobiście  

lub  

wysłać pocztą elektroniczną na adres: dyrekcja@gcs.gda.pl  

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 

otwierania, 

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu 

do  jej składania. 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie  

zamawiającego. 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa  w pkt. 

4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 



3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie   

    zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

 

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 5 dni od dnia 

składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór druku „Formularz ofertowy” 

 

 

 

Kierownik Zespołu  

Techniczno-Administracyjnego 

        GRAŻYNA GŁOWACKA 

.................................................. 

           podpis osoby przygotowującej 

 

 

        p.o. DYREKTORA 

       GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ 

        EDYTA ZALESZCAK-DYKS 

dnia 14.10.2021 r.                                                        …………………………………. 

              podpis zamawiającego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” 

Nr sprawy:.................................................. 

 

      pieczęć wykonawcy 

Formularz ofertowy 

           

(Pełna nazwa Wykonawcy)...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

w ..................................................................  kod  ..............-....................... 

ul. .................................................................  nr     ...................................... 

REGON .......................................................  NIP  ....................................... 

Tel./fax.   …………………….….. 

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

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 

1.1.  za cenę: 

- w kwocie netto złotych: ............................................... 

(słownie: ........................................................................................................................................) 

- w kwocie brutto złotych: ............................................. 

(słownie: .......................................................................................................................................) 

w tym podatek VAT w wysokości ....... %, to jest w kwocie złotych: ............................................... 

        (słownie: .......................................................................................................................................) 

1.2. w terminie do ……………………………………… 

 

2. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia 

i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) .................................................................................................    

b) ................................................................................................ 

 

 

_____________________                 _________________________________ 

               data                       podpis wykonawcy 

 

 
* niepotrzebne skreślić 


