ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa sprzętu AGD
Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę nieprzekraczającą w PLN
równowartości netto 30 000 euro.
I.

Zleceniodawca

Zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa
Al. Jana Pawła II 12
II.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu AGD – dwóch lodówek, dwóch kuchenek
mikrofalowych, dwóch czajników elektrycznych, dwóch ekspresów do kawy oraz sześciu termosów
konferencyjnych – z przeznaczeniem na wyposażenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. Sprzęt powinien być nowy i objęty minimum dwuletnią gwarancją.

Nazwa przedmiotu

Opis i parametry przedmiotu zamówienia

Ilość

Lodówka

klasa min. A+; wymiary: wysokość do 160 cm, głębokość do 60 cm, szerokość
do 55 cm; pojemność chłodziarki min. 160 l; pojemność zamrażarki min. 45 l;
zamrażalnik na górze; drzwiczki bezuchwytowe (bez rączki/uchwytu); kolor
srebrny;
np. Amica FD225.4X lub równoważny model

2

Kuchenka mikrofalowa

pojemność min. 20 l; moc mikrofali min. 800 W; elektroniczne sterowanie;
kolor biały;
np. Samsung ME733K lub równoważny model

2

Czajnik elektryczny

pojemność min. 1,7 l; obrotowa podstawa; wskaźnik poziomu wody;
np. Bosch TWK7604 lub równoważny model

2

Ekspres do kawy

ciśnieniowy; automatyczny; przeznaczony do biur; z możliwością
wykonywania 40 filiżanek kawy dziennie; z czytelnym, kolorowym
wyświetlaczem; z programem czyszczenia, płukania i odkamieniania;
np. NIVONA 768 CafeRomantica lub równoważny model

2

Termos konferencyjny

pojemność min. 1 l; zabezpieczenie przed rozlaniem; kolor stalowy;
np. Tefal K3032014 Campo lub równoważny model

III.

6

Termin realizacji zadania

Dostawa sprzętu: 21 dni od podpisania umowy.

IV.

Oferta

1. Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.
2. Musi ona zawierać;
a. Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
b. Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON;
c. Wycenę zamówienia zawierającą informację o cenie netto i cenie brutto ogółem oraz koszt
jednostkowy netto i brutto poszczególnych urządzeń wymienionych w części II;
d. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie
koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
e. Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
f. Termin realizacji.

V.

Kryteria wyboru

Dla złożonych ofert cena będzie stanowiła kryterium decydujące (100%).

VI.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – zakup i dostawa sprzętu AGD” na adres e-mail:
kontakt@niw.gov.pl w terminie do 30 sierpnia 2018 r.

VII.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Pani Dorota Łubińska
e-mail: kontakt@niw.gov.pl, tel. 601 901 225.
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