
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/MW/2019 
z dnia 26.08.2019 r. 

 
Dotyczy: zakupu i dostawy sprzętu AGD w ramach projektu „Mieszkalnictwo wspomagane” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych. 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”                   
ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15 – 741 Białystok 
Osoba do kontaktu:  
Agnieszka Suszko tel. 797 843 361, e-mail: agnieszkasuszko@mydlainnych.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD: 

SPRZĘT AGD 

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU 
ILOŚĆ 
(SZT.) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA 

1. Mikser 4 

Mikser 
- moc: min. 400 W, 
- min. 5 prędkości, 
- funkcja turbo, 
- w zestawie: końcówka do ubijania, końcówka do 
mieszania, automatycznie obracająca się misa – 
pojemność 3 l, 
- gwarancja min. 24 miesiące. 

2. 
Blender 

 
4 

Blender 
- moc: min. 500 W, 
- funkcje: ubijanie, miksowanie, rozdrabnianie, 
- funkcja turbo, 
- w zestawie: pojemnik z ostrzem miksującym do 
rozdrabniania, końcówka do ubijania, końcówka do 
miksowania, kielich do miksowania, 
- gwarancja min. 24 miesiące. 

3. 
Odkurzacz 

 
4 

Odkurzacz 
- moc: min. 500 W, 
- filtr: antyalergiczny, 
- poziom hałasu: do 90 dB, 
- długość przewodu: min. 4 m 
- regulacja mocy ssania, 
- w zestawie: wąż ssący, rura teleskopowa, 2 rodzaje 
szczotek, 
- gwarancja min. 24 miesiące. 

4. Żelazko 4 
Żelazko parowe 
- moc: min. 2100 W, 
- wbudowana wytwornica pary, 



 
 

- funkcja spryskiwania, duży otwór wlewu wody, 
regulator temperatury, 
- zabezpieczenia: przed osadzaniem się kamienia, 
automatyczny wyłącznik, lampka kontrolna, 
- gwarancja min. 24 miesiące 

5. Deska do prasowania 4 

Deska do prasowania 
- wysokość: max. 90 cm, 
- wymiary blatu do prasowania (przybliżone):  114 x 34 
cm, 
- w zestawie: pokrowiec, antypoślizgowe nakładki, 
- gwarancja min. 24 miesiące. 

 
1. Wszystkie przedmioty wyszczególnione w zapytaniu muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie 

zapakowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.  
2. Produkty winny być objęte gwarancją nie krótszą niż gwarancja producenta. 
3. Dostawa i wniesienie nastąpią na koszt Wykonawcy.  

 
III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazane adresy: 

Lp. Adres Termin realizacji zamówienia Zamówienie 

1. Zamenhofa 8/1, Białystok 

do 14 dni kalendarzowych od 
momentu złożenia zamówienia 

Mikser – 1 szt. 
Blender – 1sz. 
Odkurzacz – 1 szt. 
Żelazko – 1 szt. 
Deska do prasowania – 1 szt. 

2. Zamenhofa 8/2, Białystok 

Mikser – 1 szt. 
Blender – 1sz. 
Odkurzacz – 1 szt. 
Żelazko – 1 szt. 
Deska do prasowania – 1 szt. 

3. Grochowa 4a/24, Białystok 

Mikser – 1 szt. 
Blender – 1sz. 
Odkurzacz – 1 szt. 
Żelazko – 1 szt. 
Deska do prasowania – 1 szt. 

4. 
Rynek Kościuszki 15a/10, 
Białystok 

Mikser – 1 szt. 
Blender – 1sz. 
Odkurzacz – 1 szt. 
Żelazko – 1 szt. 
Deska do prasowania – 1 szt. 

 
IV. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Termin składania ofert: do 28.08.2019 r. do godziny 15.00 e-mailem na adres: 
agnieszkasuszko@mydlainnych.pl w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wpisując w tytule wiadomości: „Oferta na 
zapytanie ofertowe nr 5/MW/2019 z dnia 26.08.2019 r.” lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia 
„MY DLA INNYCH”, ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Oferta powinna uwzględniać ceny jednostkowe i łączną cenę zakupu wraz z dostawą, wniesieniem 
i montażem pod wskazanymi w zapytaniu ofertowym adresami. 



 
 
2. Podstawę do rozliczenia dostawy sprzętu i wystawienia faktury VAT z co najmniej 7-dniowym 

terminem płatności w formie przelewu stanowi protokół odbioru. 
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą 

ofertę i spełnił wymagania zapytania ofertowego, ale przedstawili w ofercie cenę jednostkową 
brutto wyższą niż kwota, jaka została zaplanowana w budżecie projektu za wykonanie usługi. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/MW/2019 
z dnia 26.08.2019 r. 

 

  FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

NIP, REGON  

Telefon  

E-mail  

Osoba do kontaktu  

 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/MW/2019 na zakup i dostawę sprzętu AGD na potrzeby 
projektu „Mieszkalnictwo wspomagane” składam następującą ofertę:  
 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDMIOTU 
ILOŚĆ       

(SZT./KPL) 
Producent/ 

model 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN] 

Cena 
jednostkowa 
brutto [PLN] 

Wartość 
netto  

(ilość x cena 
jednostkowa 
netto) [PLN] 

Wartość 
podatku VAT 

[PLN] 

Wartość 
brutto  

(ilość x cena 
jednostkowa 
brutto) [PLN] 

1. Mikser 4       

2. Blender 4       

3. Odkurzacz 4       

4. Żelazko 4       

5. 
Deska do 

prasowania 
4       

SUMA:        

  Słownie:   

 
Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym, a oferowane przeze    
     mnie produkty są zgodne z określoną w Zapytaniu ofertowym nr 5/MW/2019 specyfikacją. 
2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
3. Oświadczam, że żądana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  
     w tym dostawę i wniesienie w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 
 



 
 

  
 
 
 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta 

 

 


