
Data i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: Wrocław, 15.09.2021 r. 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

ul. ks. Marcina Lutra 2-8

54-239 Wrocław

NIP: 894-30-75-889, REGON: 364109019

Nazwa postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do organizacji przerw 

kawowych w ramach projektu pn.: „Klub Seniora jako odpowiedź na 

potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”, nr RPDS.09.02.01-02-0079/19. 

Finansowanie zakupu:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV
39200000-4 - Wyposażenie domowe

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

1. Komplet kawowy

Zawiera: filiżankę i tależyk (zestaw)

Kolor: jednobarwny, do ustalenia z Zamawiającym

Materiał: porcelana

Pojemność filiżanki: min. 200 ml

Liczba sztuk: 36

2. Talerzyk deserowy

Kolor: jednobarwny, do ustalenia z Zamawiającym

Średnica: min. 19 cm, maks. 22 cm

Materiał: porcelana

Liczba sztuk: 36

3. Widelczyk deserowy

Kolor: srebrny

Rodzaj wykończenia: połysk

Liczba sztuk: 36

4. Łyżeczka do kawy/herbaty

Kolor: srebrny

Rodzaj wykończenia: połysk

Długość: min. 10,5 cm

Liczba sztuk: 36

5. Ekspres przelewowy do zaparzania kawy bezpośrednio do termosu

Zasilanie: 230 V

Czas parzenia kawy: maks. 7 minut

Pojemność dzbanka: min. 1,5 L

Podłączenie do sieci wodociągowej: nie

Urządzenie wyposażone w płytę grzejną: tak

Liczba sztuk: 1

6. Elektryczny czajnik do wody

Pojemność zbiornika na wodę: min. 3 L

Typ kontroli: przyciski

Wskaźnik poziomu wody: tak

Moc grzałki [W]: min. 2000

Automatyczne wyłączenie: tak

Liczba sztuk: 1

Termin realizacji zamówienia 30.09.2021 r.

Oferta powinna być:

- złożona w języku polskim;

- zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, e-mail 

(jakub.pytel@diakonia.pl) lub też dostarczona osobiście na adres:

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, ul. 

ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław,

z dopiskiem "Oferta na zakup wyposażenia do organizacji przerw 

kawowych"

Termin składania ofert: 20.09.2021 r., do godz. 11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Opis przedmiotu zamówienia

Opis sposobu przygotowani oferty:

Miejsce składania ofert:

         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.



Cena – 100 %

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną 

(wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez 

Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 100 pkt. Oferty z ceną 

(wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów.

W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według 

następującego wzoru:

C = Cena brutto oferty najtańszej/ Cena brutto oferty ocenianej x 100 pkt

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie 

podstawę porównania i oceny ofert.

Jakub Pytel

jakub.pytel@diakonia.pl

794 906 908

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis Zamawiającego:

         Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania czynności mających 

za cel potwierdzenie zgodności złożonej oferty z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym.

         Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Osoba kontaktowa do postępowania:

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca)  powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

         Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Kryterium oceny ofert:

         Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę.

         Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

mailto:jakub.pytel@diakonia.pl

