Juchowo 27.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 271.1.2018

Dot. Realizacji dostawy wyposażenia w ramach zadania pn. .: „Zwiększenie dostępności
usług społecznych na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu
Aktywności Zawodowej w Juchowie ” nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0002/16 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

I. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego
Adres Zamawiającego: Juchowo 54a, 78-446 Silnowo
Ares dostarczenia oferty: Juchowo 54a, 78-446 Silnowo
Tel.: 94 375 3821
Fax: 94 375 3822
e-mail: info@juchowo.org
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności,
przejrzystości oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków
publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.)
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o
wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień
publicznych wyrażonej w złotych jako równowartość 209 000,00 Euro.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020, w szczególności zgodnie z:
a) zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, która służy
temu, aby zarówno na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia nie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy

wykonawców bądź nie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanej
pozycji. Zasada ta zobowiązuje również do czuwania nad tym, aby wykonawcy
postępowali wobec siebie uczciwie, zgodnie z zasadami obrotu gospodarczego i
obowiązującym porządkiem prawnym.
b) zasadą jawności i przejrzystości gwarantującą, że postępowanie o udzielenie
zamówienia zawiera jasne reguły i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich
stosowania, a zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie
wcześniej ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem tej zasady jest również
zapewnienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z informacją o
zamówieniu, jak i zagwarantowanie, że osoby występujące po stronie
Zamawiającego są bezstronne i obiektywne w czasie przygotowania i prowadzenia
postępowania.
c) zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych,
która zapewnić ma uzyskanie jak najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie
wydatku.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania ofertowego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego wyposażenia
Zakładu Aktywności Zawodowej na potrzeby Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w
Juchowie realizowanego w ramach zadania: „Zwiększenie dostępności usług społecznych
na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
w Juchowie ”.
2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w
2017 roku.
3. Dostarczone urządzenia i wyposażenie muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa
poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to,
że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i
stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań
umożliwiające ich wykorzystanie.
4. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia podstawowej gwarancji nie
krótszej, niż na 24 miesięcy. Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas wskazany w
ofercie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami oraz
złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności
42214200-1 Suszarki do produktów rolnych
39100000-3 – Meble
39200000-4 – Wyposażenie domowe
39700000-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego
30213100-6 - Komputer przenośny
42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
39181000-4 Stoły laboratoryjne

9. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
10. Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający
ofertę równoważną, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty,
że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry
techniczne określone przez Zamawiającego, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż
opisywane. Przez równoważność rozumie się, że oferowane urządzenia i wyposażenie
posiadać co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne w
zapytaniu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest wykazać równoważność w treści
złożonej oferty w formie stosownego zapisu oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty
jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności
oferowanych rozwiązań z wymaganiami zapytania ofertowego.
11. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca będzie obowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania.
1. Warunki udziału w postępowaniu
a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania
ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod kątem spełnienia minimalnych
parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie
przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków
zostanie odrzucony w postępowaniu.
2. Wykluczenia
a) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia” na podstawie Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania).
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w
postępowaniu.
3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga
przedłożenia następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania).
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według
wzoru stanowiącego załącznik do zapytania).
V. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Łączna ilość punktów uzyskanych w toku badania ofert to suma punktów uzyskanych przez
badaną ofertę
Maksymalna ilość punktów
Znaczenie procentowe
Lp. Kryterium
jakie może otrzymać oferta za
kryterium
kryterium
1
Cena (C)
80%
80 punktów
Przedłużenie
20%
20 punktów
2
gwarancji (G)
w poszczególnych kryteriach ofert zgodnie z poniższymi zasadami.
1. Zasady oceny kryterium cena (C)
W przypadku kryterium „cena „ oferta otrzyma ilość punktów wynikających z poniższego
wzoru:
Pi(c) = Cmin/Ci x 100 x 80%
Gdzie
Pi(C)
Cmin
Ci
60%

ilość punktów jakie otrzyma dana oferta w kryterium cena
najniższa cena spośród oferta ważnych i niepodlegających odrzuceniu
Cena oferty badanej
Waga kryterium cena

2.Zasady oceny kryterium przedłużenie gwarancji (G)
Punkty przyznawane w kryterium przedłużenie gwarancji (G) będą naliczane wg.
poniższego wzoru:
Pi(G) = Gbad/Gi x 100 x 20%

Pi(G)

ilość punktów jakie otrzyma dana oferta w kryterium cena

Gbad
Gi
20%

Okres gwarancji badanej oferty
Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych
Waga kryterium cena

z zastrzeżeniem, iż podstawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakończenia
dostawy.

VI.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
Teresa Finkiewicz tel. 94 3752756
VII.WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Wszelkie pytania do niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail:
info@juchowo.org Zamawiający opublikuje pytanie wraz z odpowiedziami, pod
warunkiem, że treść pytań dotrze do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed terminem
składania ofert.
VIII. Termin realizacji zamówienia:
Dostawa nie później jednak niż do 30 czerwca 2018r.
IX. Termin składania ofert:

28.05.2018r. do godz. 13.00
X. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz
podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do
reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodny z załącznikiem do
niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny z załącznikiem do
niniejszego zapytania ofertowego
XI. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać:
1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Nazwa Zamawiającego: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego
2. Adres Zamawiającego: Juchowo 54a, 78-446 Silnowo
3. Przesłać na adres e-mail: info@juchowo.org W przypadku składania ofert w tej formie

należy przesłać skan podpisanych dokumentów.
4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz
warunki, na jakich zostaną udzielone:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XIV. Informacje dodatkowe
1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
3. Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania i odrzuca ofertę jeżeli:
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę,
siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
XV. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 - szczegółowy wykaz sprzętu

