POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 3 grudnia 2021 r.
PRM-I.2600.4.2021.AK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie następującej usługi:
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup 10 foteli na potrzeby Oddziału Dyspozytornia Medyczna w Gdańsku dla dyspozytorów
medycznych.
Dane techniczne:
 fotel obrotowy z siatkowym siedziskiem i oparciem
 szkielet: polerowane aluminium, plastik
 siedzisko: siatka poliestrowa
 oparcie: siatka poliestrowa
Część lędźwiowa wydzielona z oparcia na około 1/3 jego wysokości
 podłokietniki R-3D:
Ramię podłokietnika:
- element metalowy: chromowana stal
- czarne tworzywo sztuczne
Nakładka podłokietnika:
- czarny poliuretan [PU]
Regulacja:
- wysokość: (góra-dół) 60 mm
- głębokość nakładki (przód-tył): 60 mm
- obrót nakładki: 25°
 zagłówek HRMA:
- tapicerowany siatką poliestrową
- regulacja: wysokość: 55mm, kąt nachylenia.
 podstawa ST-POL: Pięcioramienna, fi 650 mm, polerowane aluminium
 kółka SH, samohamowne kółka, fi 65mm do powierzchni twardych SHH j
 wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1125 mm
 głębokość siedziska regulowana w zakresie: 395-455 mm, Szer. siedziska: 520 mm
 mechanizm SYNCRON:
- synchroniczne odchylanie siedziska i oparcia w stosunku 2:1
- blokada siedziska i oparcia w wybranej pozycji
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- regulacja siły oporu oparcia
- regulacja wysokości siedziska
- regulacja głębokości siedziska
- regulacja wysokości oparcia
- Anti-shock
 gwarancja 3 lata
 naprawa uszkodzonej części u klienta w ciągu 10 dni przez ekipę producenta foteli.

Termin realizacji: 21.12.2021 r.

II. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
 Wypełniona i podpisana oferta.
 Opis oferowanego sprzętu.
 Oświadczenie o spełnieniu warunków.
 Oświadczenie, iż produkt spełnia minimalne wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 148, poz. 973).
 Zdjęcie oferowanego produktu.
III.Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
biorąc pod uwagę kryterium ceny, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie
wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz
z pozostałymi załącznikami powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi
wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail: wprm@gdansk.uw.gov.pl.
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 09.12.2021 r. na adres
wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana: „Oferta na zakup foteli na potrzeby Dyspozytorni
Medycznej w Gdańsku - nr sprawy PRM-I.2600.4.2021”.

V. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne.
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3. Wykonawca potwierdzi, że produkt spełnia minimalne wymagania zawarte
w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 148, poz. 973).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym
przez siebie czasie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do
uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za
nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu.
5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone
Zaproszenie do składania ofert.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany o formie realizacji sprawy.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jacek Zieliński – Wydział Państwowego
Ratownictwa Medycznego; e-mail: 11-aw@gdansk.uw.gov.pl, tel.: 507 600 004.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Dyrektor
Wydziału Państwowego
Ratownictwa Medycznego
Agnieszka Krzysiak

Załączniki:
- klauzula informacyjna
- formularz ofertowy
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