
 

*Zamawiający informuje, że próbki podlegają zwrotowi po wyborze oferty najkorzystniejszej.   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE dzp.262.15.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a,   

02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku 

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: produkcję, dostawę 

systemów wystawienniczych oraz wynajem (razem z montażem i demontażem na terenie 

Warszawy) na potrzeby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.  

3. Miejsce realizacji zamówienia:  Aleje Jerozolimskie 142a,  02-305 Warszawa. 

4. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania do 31 marca 2023 r. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena – 70 %, 

2. jakość zaoferowanych produktów– 30%,  

Zamawiający najwyżej oceni próbki: Torbę do ścianki z punktu 14.7. (z zastrzeżeniem, 

że torby dla poz. 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12. muszą wyglądać tak samo), Stelaż do 

ścianki z punktu 1, Podstawa do winderów, stelaż z punktu 8, kaseta roll-upa z punktu 9 

oraz 10, Pokrowce do roll-upa z punktu 9 oraz 10, wykonane starannie z materiałów 

najwyżej jakości określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

Na wniosek Wykonawcy (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza), niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający 

odeśle próbki produktów na podany w formularzu oferty adres. 

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy 

składać w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-

mail: dzp@frse.org.pl.  

8. Do oferty należy dołączyć: nieodpłatnie fabrycznie nowe oraz bez uszkodzeń mechanicznych 

próbki: 

Torbę do ścianki z punktu 14.7. (z zastrzeżeniem, że torby dla poz. 14.8., 14.9., 14.10., 

14.11., 14.12. muszą wyglądać tak samo), Stelaż do ścianki z punktu 1, Podstawa do 

winderów, stelaż z punktu 8, kaseta roll-upa z punktu 9 oraz 10, Pokrowce do roll-upa z 

punktu 9 oraz 10, 

produktów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom 

(opisowi) wskazanemu w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz które 

będą podlegały ocenie w kryterium oceny ofert opisanym w pkt. 5  

Próbki stanowią załącznik do oferty i powinny być opakowane zgodnie z wymogami 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

9.  Termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2022 r. o godzinie 10.00. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:  

Paweł Putkowski, tel. 798-756-489, w godz. 9.00-16.00 w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku, e-mail: pawel.putkowski@frse.org.pl. 
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

jego etapie bez podawania przyczyny.  

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  

uzupełnienia żądanych dokumentów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

15. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe 

nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

 

 

Warszawa, 28 lutego 2022 r.    

    
miejscowość, data   podpis pracownika realizującego 

zamówienie 
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