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Jastrząb, dnia 27 .07 .Ż016 r.

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

W zwiąku z rcalizacją projektu w ramach osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju
regionu'', Działalta 10.1 ,,Kształcenie i rozwój dzieci i rrńodzieŻy'', Poddziałania l0.l.4
,,Edukacja przedszkolna'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający^Iłracasięzzapytanismofertowym:
NA ZAKUP ORAZ DOSTARCZENIE I MONTAZ WYPOSAZENIA DO
SAMORZĄDoWEG0 PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W GĄSAWACH
PLEBAŃSKICH

kwota zamówieniapańzej 30 Ęsięcy euro _ zgodnie zzasadąko'nkurencyjności

1. Przedmiot zamówienia _ tryb udzięlania zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie otaz montaz wyposazenia przedszkolnego,
do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w ramach projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego' spełniającego wszystkie normy i atesty dla instytucji
publicznychlniepublicznych zgodnie z obowią,zującymi aktami prawnymi oraz w1rnagania
bezpieczeflstwa i higieny posiadające oznakowanie CE, spełniające polskie nonny oraz inne

fieśli przepisy prawa wymagają). Do przedszkola będzie uczęszczaŁo 20 dziecl. Zahes
zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyszczególnionego w załącznikach nr 1-A *
asortymenfu do Przedszkola w Gą9awach Plebanskich. Zamówienie będzie udzielone zgodnie
z zasaĘkonkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicz,nych.
ZapyĄante zostało umieszczone na stronie wwwjastrzab.com.pl Zamawiającego.

2. opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotęm zamówienia jest zakup dostawa i montaŻ mebli przedszkoinych
szczegółowy wykaz w zaŁączniku 1-A,
2) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych * szczegółowy
Wkaz w załączniku 1-A,
3) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek szczegółowy Wkaz
w załącnliku 1-A,

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy pochodzenie _ naleĘ przyjąć, że Załnawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ
i dopuszcza składanie ofert równowazrych o parametrach technicznych i jakościowych nie
gorszych niŻte, podane w opisie przedmiotu zamówienia'

okres realizacji dostawy: do 19 sierpnia 201ó roku.
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3. o udzielenię zamówienia mogąubięgać się Wykonawcy spełniający następuiace warunki:
. Posiadają uprawnienia do świadczenia usfug w zakresie dostarczenia wyposaŹenia dla
placówek przedszkolnych zgodnie z obowią7uj ącymi przepisami prawa (oświadczenie).
o Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dziaŁaLności lub czynnoŚci, jeżeli
ustawy nakładaj ą obowiąąek posiadania takich uprawnień.
. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiąpisemne zobowią.zanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania
zamówięnia (oświadc zenie).
o Znajdują się w syfuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(oświadczenie).

4.WaruŃi udziafu w postępowaniu:
o Akceptacja wszystkich warunków opisanych w punkcie 3-4 otaz wzoru umowy
dołączonego do zapytania ofertowego (ocena na podstawie oferty).
o Spełnienie warunków dotyczących możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
opisanych w punkcie 3 (ocena na podstawie oświadczeń).
o Zgoda oferenta na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia ptzęz
Zamawiającego i ptzez wszystkie organy kontrolujące Projekt (ocena na podstawie
oświadczenia).
o W ofęrcie naleŻy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta.
o Wyszczególniony w przedmiocie zmówienia asoĘment musi być fabrycznie nowy i wolny
od obciążeń prawami osób trzecich'
o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu
umowy.
o Dostarczane meble' zabawki, materiały dydaktyczne i pozostałe elemenĘ wyposażenia
muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa,
ergonomii i zagwarantowania w1posażenia dobrej jakości, wydane ptzez jednostki
certyfikujące te wyroby.
o Wykonawca zobowiąuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatórv, nortn' atestów), zamawiającemu wTźlz
z formularzem ofertowym. Jeśli oferta zostanie przesłana emailem, wówczas należy dołączyć
skany certyfikatów, a następnie ich kserokopie, najpóźniej w dniu dostarczenia wyposażenia,
pod rygorem nie opłacenia faktury, do dnia ich przedstawienia lub odstąpienia od umowy
ptzez Zmawiającego.

5. Sposób sporządzenia ofert}':
oferta sporządzona na formularzu ofertowym załączorlym do zapytania wtaz z załącztltkiem
1-A. oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygoręm nieważności.
w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę, wszystkie strony oferty otaz
załączrtlków powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. KaŻdy Wykonawca
moŻe złoĘć tylko jedną ofertę. oferta musi zarłterać (dane potrzebne do wystawienia
faktury), m.in.:
_ Nazwę oferenta,
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- Adres siedziby oferenta,
- Numer telefonu oferenta,
- Cenę oferty przedstawionąjako cena brutto.
_ Akceptację warunków realizacji zamówięnia.
- Akceptację wzoru umowy załączanego do zapytania ofertowego,
- Zgadę na związanie ofertą.
- oferta musi byó podpisana przezoferenta.

o ZaŁączntki do oferty:
_ opis przedmiotu zamówienia taleŻy wypełnić zgodnie ze wskazówkami podanymi na
formularzu (nie dołączenie wskazanego formularza do oferty lub jego niewłaściwe
wypełnienie powoduje odrzucenie ofety).
_ oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zlecenia.
- oświadczenie o zgodzie oferenta na wgląd w dokumentacje dotyczącą przedmiofu
zamówieniaprzezZamawiającega iptzez wszystkie organy kontrolujące Projekt.
- KRS lub inny dokument potwierdzający prowadzenie dziaŁalności.
- Kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, podpis
upowaznionej osoby do reprezentowania wykonawcy), pełnomocnictwo, w przypadku
reprezentowania wykonawcy przez osobę upowaznioną do składania oferty i podpisania
umowy' ofertę na|eży złożyÓ w jednym egzemp|arzu. Koszty nłiązane z przygotawaniem
i z}oŻenlęm oferty w całości ponosi Wykonawca. Treść oferty musi odpowiadaó treści
opisującej przedmiot zamówienia. ofeńy naleŻy składać w zamknięĘ kopercie oznaczonej
hasłem ,'Dostawa wyposźenia do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gą,sawach
plebńskich''. Jeśli oferta zostanie przesłana d'ogą elektroniczną w treści tematu naleŻy
zawrzec powyŻszy tytuł. Złożenie powyższych dokumentÓw jest obligatoryjne. Ich brak
skutkuje odrzuceniem ofert na etapie oceny formalnej.

tJwAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty naleŻy podać w zaokrągleniu do
pełnych gloszy (do dwóch miejsc po przecinku). Z wykonawcą którego oferta zostanie
uznana za tajkotzystniejszą zostanie zavłarta umowa na \Ą'arunkach określonych we wzotze
umowy. Podpisanie umowy nastąpi nię wcześniej niz po powiadomieniu rvszystkich
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna
osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrolvych należy złoĘć pełnomocnictwo do
zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone ptzez
osobę/osoby upowaz.rrioną/e zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. Istotne
postanowienia umowy zawiera zaŁączany do specyfikacji wzór umowy'

6'Termin i miejsce składania ofert.
oferty naleŻy składać w terminie do dnia 02 sierpnia 20t6 r. do godziny 15:00 (e-mailem.
pocztąlub osobiście, przy czymosobiście do godz. 15.30) wiążąca jest data wpływu:
_ osobiście w Sękretariacie Zarrlavńającego: plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb lub
emailęm na adres iastrzab@gmina'waił-.pl
oferty zŁoŻone po terminie nie będą uwzględniane i mogą zostaÓ odebrane z siedziby
Zarrlawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty rczstrzygnięcia zapytania ofertowego.
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Po Ęm terminie oferty zostaną zniszczone' Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka
Dąbrowska (koordynator projektu) tęl. 48 l 6Ż8-48-7 3'

7.Wvbór oferty.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do dnia 03 sierpnir Żal6 r. W przypadku
złożenia ofefr spełniających wszystkie kryteria udziahr w postępowaniu ptzez więcej niż
jednego oferenta Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych
kryteriów.

1. Wszystkie składniki cenowe oraz cenę ostatecznąnaleĘ podawać w zł.
2. Cenę oferty naleĘ obliczyó jako cenę brutto w zł.
3. Zamawiający przy wyborze oforfy posługiwać się będzie jedynym kryterium * kryterium
tląnizszej ceny ( 1 00%) :

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta posiadaó będzie najniższą cenę
za zamówienie.
ZartavnĄący zastrzega sobie prawo uniewaznięnia postępowania lub podjęcia negocjacji
z ofęrentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający
mo Żę pr zeznaczy ć na r e alizację zamówienia.
W prrypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenię Zamawiający będzie negocjował
pisemnie z Wykonawcami.
Wykonawca będzie mógł złoŻyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji. Podana cena rnusi
obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty zvviązane z realtzacjąusługi z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków. Cena zostanie ustalona na obowiązywania umowy i nie będzie
podlegać zmianom. ocenie podlegać będzie tylko cena brutto oferty.
Wynik postępowarria będzie podany do wiadomości na stronie zamawiającego najpóźniej do
dnia 04 sierpnia 20t6 r. W razie opoźlienla zrimaułiającv poda na stronie datę ostatecznego
rozstrzygnięcia.

8. InforrĘację na temat zakresu wyklugzęnią z mozliwqśclręalizacji zamówienia
Z postępowania zostaje wykluczony wykonawca, który nie spełnił wymogów określonych w
zapytańu ofertowym, przedmiocie zamówienią nie spełnił warunków zpvi.3 i 4, nie ńożyŁ
wymaganych dokumentów i oświadczeń, jak również złoĘł ofertę po terminię oraz nię
zaakceptował wanrnków określonych w zap7Ąatiu ofertow;rm.

wAzrrE! Z możliwości realizacji zamówieniavqlączane zostająpodmioty, które powivartę
są z beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowią,zań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjerrta czynności
zwiągane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo
lub kapitałowo' w szczególno ści paprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akąi,
c) pełnienie funkcji cńanka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawianie w zwiąku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratełi.
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Załączltki:
1. wzór oferty wrazz oświadczeniarłi orazzałącznkA_ opis przedmiofu zamówienia.
2.wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia.
3. wzór oświadczenia oferęnta o wyrazeniu zgody na wgląd w dokumentację.
4. wzór oświadczęnia o bezstronności.
5. kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, podpis
upoważnionej osoby do reprezentowania wykonawcy), pełnomocnictwo, w przypadku
reprezentowania wykonawcy ptzez osobę upowa:Żnioną do składania oferty i podpisania
umowy
6.wzar umowy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiąpania do rfoŻerua zamówienia.
Zamawiający) w przypadku złoŻenia ofert ptzevłyższEących kwoty z budŻetu projektą
zasttzega sobie prawo negocjacji w wybranym wykonawcą lub wykonawcami zgodnie
z dokumentem,,Zasady kwalifikowalności wydatkód'z sierpnia 2015 r..
Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji wlw
przedmiotu zamówięnia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi załoŻeniani.
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