Rzeszów, 27.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2020
na dostawę krzeseł i foteli dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w
ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

1. Nazwa i adres Zamawiającego
ANIMA M. Serafin, A. Wołkanowska s.c., ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP
8133634908, REGON 180612781.
2. Tryb udzielania zamówienia
Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli dla ANIMA s.c. z siedzibą w Rzeszowie,
dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w Kolbuszowej oraz Rzeszowie, w
ramach projektu pt. „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego” - RPO
WP 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu
do usług społecznych i zdrowotnych.
Zamówienie obejmuje dostawę produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli.
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj produktu

Ilość

Krzesło biurowe
Kelly prod. Nowy
Styl
Siedzisko dla dzieci
– Mini fotel Sako

4 szt.

Narożnik VERA
EKO z pufą

1 zestaw

6 szt.

Opis produktu

Krzesło biurowe o metalowej ramie z tapicerowanym
oparciem i siedziskiem, posiada drewniane nakładki na
podłokietnikach, materiał ekoskóra.
Siedzisko wykonane ze sztucznej skóry, różne kolory,
wysokość 60 cm, szerokość 50 cm, głębokość 60 cm, waga
(z opakowaniem) - 2 kg.
Narożnik wykonany z ekoskóry, szerokość mebla - 265 cm,
głębokość mebla -160 cm, wysokość mebla - 72 cm, waga –
140 kg, trzyosobowy, pojemnik do przechowywania,
dodatkowe poduszki.
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4.

Krzesło ISO prod.
Nowy Styl

40 szt.

5.

Fotel skórzany

4 szt.

6.

Krzesło obrotowe

4 szt.

Siedzisko wykonane z ekoskóry w kolorze szarym,
chromowana konstrukcja ramy, wysokość całkowita - 820
mm, wysokość siedziska - 470 mm, wysokość oparcia - 350
mm, szerokość całkowita - 545 mm, szerokość siedziska 475 mm, głębokość siedziska - 415 mm, bez podłokietników.
Fotel USZAK skórzany tapicerowany z ekoskóry, kolor
szary
krzesło obrotowe, wykonane z ekoskóry, kolor szary.

Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny
od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczane produkty muszą posiadać aktualne certyfikaty
zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki
certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego. Gwarancja
min. 24 miesiące.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – 35-312 Rzeszów, ul. Grabskiego 8/8A, 36-100 Kolbuszowa,
ul. Tyszkiewiczów 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2020 roku.
5. Sposób, termin i miejsce składania ofert
a. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać listownie na adres
Zamawiającego lub na adres e-mail anima@anima.rzeszow.pl.
b. Termin składania ofert – 04.09.2020 roku, godz.16.00.

6. Kontakt z Wykonawcami
Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Marta Serafin, tel. 607 379 489.

………………..
Marta Serafin

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1.

Formularz oferty.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:
ANIMA M. Serafin, A. Wołkanowska s.c.
ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów

Wykonawca:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: …………………………………………………………...............................
Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: ……………………………………
Telefon, adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 3/2020 na dostawę krzeseł i foteli dla potrzeb
utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w Kolbuszowej oraz Rzeszowie, składam
ofertę na realizację zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę …………………………………………netto
(słownie ………………………………………………………………………………………. ),
podatek VAT …………………………. zł,
(słownie .......................................................................................................................................)
.................................................................brutto
(słownie .......................................................................................................................................)
Lp.

Rodzaj produktu

Ilość

1.

Krzesło biurowe Kelly
prod. Nowy Styl

4 szt.

2.

Siedzisko dla dzieci –
Mini fotel Sako

6 szt.

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto
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3.

Narożnik VERA EKO z
pufą

4.

Krzesło ISO prod. Nowy
Styl

5.

Fotel skórzany typu Fotel 4 szt.
USZAK

6.

Krzesło obrotowe

1
zesta
w
40
szt.

4 szt.

RAZEM

………………………………

………………………………….

(data, miejscowość)

(pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób)
uprawnionych do występowania w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców)
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