Inowrocław, 03.12.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ TOWARÓW (SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ I MEBLI)
W RAMACH PROJEKTU „DOM DZIENNEGO POBYTU – BURSZTYNOWY SENIOR"
Wspólny Słownik zamówień CPV:
39150000-8 – Różne meble i wyposażenie
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe
33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
42513000-5 – Urządzenia chłodnicze i mrożące
Informacje ogólne:
1. Zamawiający: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,
ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław, NIP 9670628165, REGON 000457946.
2. Postępowanie na dostawę towarów (sprzętów, urządzeń i mebli) w ramach projektu „Dom
Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior”.
3. Termin realizacji zamówienia: każda część zamówienia musi zostać zrealizowana (dostarczona)
w terminie do 23.12.2021 r.
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego lub kilku wykonawców. W ramach zamówienia
dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia wyodrębnione poniżej (część
I, II, III, IV, V). Oferta może dotyczyć wszystkich części zamówienia i/lub każdej dowolnej części
zamówienia od I do V. Przez ofertę częściową rozumie się dostawę towarów określonych w co
najmniej jednej pełnej części określonej w przedmiocie zamówienia.
6. Zamówienia wariantowe: nie dotyczy
Przedmiot zamówienia:
1. Zamówienie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” obejmuje dostawę oraz montaż
towarów sprzętów, urządzeń i mebli w miejscowości Inowrocław do siedziby DDP pod adresem
ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław, w ramach następujących części:
Część I Sprzęt RTV i AGD
Część II Wyposażenie inne
Część III Sprzęt do rehabilitacji
Część IV Meble i pokrewne
Część V Zabudowa kuchenna
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Część I Sprzęt RTV i AGD
Lp. Przedmiot

ilość

1.

Projektor
multimedialny

1 szt.

2.

Komputer
laptop

3.

Kamera cyfrowa

1 szt.

4.

Zestaw karaoke

1 szt.

5.

Kuchenka gazowa
wraz z
piekarnikiem

1 szt.

6.

Kuchenka
mikrofalowa

1 szt..

typu 2 szt.

Parametry techniczne
Stan: nowy
- rozdzielczość: min. 1920-1200,
- wbudowany głośnik,
- współczynnik kontrastu 20000:1,
- z pilotem,
- projektor posiadać musi min. wyposażenie w złącze HDMI, VGA, MINI
HDMI, USB, wraz z okablowaniem,
Dostawa i montaż w cenie.
Stan: nowy
- dwurdzeniowy procesor,
- napęd CD/DVD,
- wyjście HDMI,
- rozdzielczość min. Full HD,
- min. 3 porty USB,
- pamięć RAM min. 8 GB,
- dysk SDD min. 128 GB
- przekątna min. 17’,
- system operacyjny Windows 10 lub równoważny,
- pakiet aplikacji biurowych MS Office lub równoważny,
- myszka bezprzewodowa,
- wbudowana kamera.
Dostawa w cenie.
Stan: nowy
- Jakość zapisu: min. Full HD,
- Rozdzielczość: min. 9 Mpix,
- Zoom optyczny min 20x, Zoom cyfrowy min. 200x,
- Zapis dźwięku: Dolby Digital 2.0 lub równoważny,
- wyjście HDMI, gniazdo USB,
- możliwość zapisu na karcie micro SD (karta w zestawie).
Dostawa w cenie.
Stan nowy:
- wbudowane kolumny,
- obsługiwane formaty audio min.: MP3, WAV, WMA,
- obsługa bluetooth, złącze mikrofonowe, wyjście linowe aux,
- w zestawie mikrofon i oprogramowanie karaoke wraz z okablowaniem.
Dostawa w cenie.
Stan: nowy
- 4 palniki gazowe,
- zapalarka automatyczna w pokrętle,
- piekarnik gazowy,
- kolor: metaliczny
- szerokość: 500mm.
Dostawa w cenie.
Stan: nowy
- pojemność min. 17l,
- moc min. 700W
- sterowanie elektroniczne
- funkcja podgrzewania, rozmrażania,
- metoda otwierania drzwi w bok - w lewą stronę
- Grill, moc min. 900 W
- Opcje dodatkowe: min. 5 poziomów mocy, min. 7 programów
automatycznych, blokada rodzicielska, opóźniony start, sygnał
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7.

Zmywarko –
wyparzarka

8.

Czajnik elektryczny 3 szt.

1 szt.

Część II Wyposażenie kuchni
Liczba
Lp. Przedmiot
sztuk
1.

2.

Zestaw garnków

1 komplet

Komplet sztućców 1 komplet

dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, timer, wyświetlacz, zegar.
- Talerz obrotowy, wykończenie wnętrza emaliowane, kolor metaliczny.
Dostawa w cenie.
Stan: nowy
- Pojemność: min. 16-18 kompletów,
- poziom hałasu: maks. 45 dB,
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- wymiary szerokość: szerokość ok 600 mm, maksymalna głębokość 600
mm, maksymalna wysokość 820 mm,
- zabezpieczenia: przed dziećmi, przed zalaniem
- klasa energetyczna: min. A++, klasa efektywności zmywania i suszenia: A
- użycie wody na cykl: ok. 10 l
-rodzaje programów min.: automatyczny, normalny, delikatny, eko,
ekspresowy, intensywny, samooczyszczenie, szybki
- minimalna temperatura mycia: 55 stopni C, minimalna temperatura
wyparzania 80 stopni C,
Dostawa i montaż w cenie.
Stan: nowy
Pojemność min. 2l,
- ukryta płaska grzałka płytowa,
- moc grzałki 1800 - 2000W,
- filtr antywapniowy,
- obrotowa podstawa,
- wskaźnik poziomu wody,
- regulacja temperatury,
- sygnał dźwiękowy,
- automatyczny wyłącznik po zgotowaniu.
Dostawa w cenie.

Parametry techniczne
Stan: nowy
W skład zestawu wchodzą garnek 1-1.5l, garnek 2.5-3l, garnek 4.5-5.5l,
rondel 1-2 l. Zestaw wraz z pokrywkami. Powłoka wewnętrzna – stal
szlachetna.
Możliwość mycia w zmywarce.
Dostawa w cenie.
Stan: nowy
Elementy kompletu:
- nóż obiadowy - 50 szt.
- widelec obiadowy – 50 szt.
- łyżka obiadowa – 50 szt.
- łyżeczka do herbaty – 50 szt.
- widelczyk do ciasta – 50 szt.
- widelec półmiskowy duży – 2 szt.
- łyżka do sałaty / ziemniaków – 2 szt.
- widelec do sałaty – 2 szt.
- łyżka do sosu – 2 szt.
- łyżeczka do cukru – 2 szt.
- łyżka wazowa – 3 szt.
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- łopatka do tortu – 1 szt.

3.

Dzbanek termos

8 szt.

Możliwość mycia w zmywarce i wyparzarce.
Dostawa w cenie.
Stan: nowy
Pojemość: min. 1.5 l
- wykonanie: stal nierdzewna
- przeznaczona do napojów gorących i zimnych
- przestrzeń międzyściankowa izolowana próżniowo
- właściwości utrzymujące temperaturę napoju do 12 godzin
Możliwość mycia w zmywarce.
Dostawa w cenie.

4.

Zastawa stołowa

1 komplet

Komplet naczyń
Stan: nowy
- talerz obiadowy ø ok 26cm - 50 szt.
- talerz głęboki ø ok 26 cm - 50 szt.
- talerz deserowy ok 20 cm - 50 szt.
- kubki 300 ml – 50 szt.
- cukiernica min 250 ml -2 szt.
- mlecznik min 250 ml - 2 szt.
- miska duża – 2 szt.
- waza – 3 szt.
- dzbanek do napojów – 3 szt.
Wysokiej jakości biała porcelana.
Deska do krojenia – 3 szt.
Możliwość używania wyposażenia w kuchence mikrofalowej i mycia
w zmywarce i wyparzarce.
Dostawa w cenie.

Część III Sprzęt do rehabilitacji
Liczba
Lp. Przedmiot
sztuk
1.

Rower treningowy 1 szt.

2.

Bieżnia

3.

Stół do masażu z 1 szt.
podnośnikiem
elektrycznym

1 szt.

Parametry techniczne
Stan: nowy
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- pomiar pulsu
- programy treningowe: np. cardio, interwał, wędrówka,
- regulacja oporu (minimalnie 20 stopniowa)
- obliczanie wydolności serca, prędkości, dystansu, spalanych kalorii
- regulacja siodełka, kierownicy
Dostawa i montaż w cenie
Stan: nowy
- maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- możliwość regulacji kąta nachylenia bieżni,
- prędkość maksymalna 18 km/h
- rolki transportowe
- min. 10 programów treningowych
- system amortyzacji
- funkcje komputera: Czas, Prędkość, Przebyty dystans, Puls, Spalane
kalorie
Dostawa i montaż w cenie
Stan: nowy
- blat trzyczęściowy
- otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu
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4.

Zestaw przyborów 1 zestaw.
do gimnastyki

5.

Rotor
dolnych

6.

Rotor do ćwiczeń 1 szt.
kończyn górnych

7.

Kije do ćwiczeń 1 szt.
drewniane

8.

Stepper

1 szt.

9.

Bloczki
rehabilitacyjne,
obciążniki, linki

1 zestaw

kończyn 1 szt.

- podgłówek regulowany sprężyną gazową
- tylna część leża regulowana sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości
- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości
Dostawa i montaż w cenie
Stan: nowy
- taśmy do ćwiczeń i rehabilitacji – różne opory, (żółta, czerwona, zielona i
niebieska) – 6 kompletów
- piłka gimnastyczna gumowa – 4 szt.
- materac gimnastyczny antypoślizgowy 200x120x5
- pneumatyczna poduszka do siedzenia i ćwiczeń – 6 szt.
Dostawa w cenie
Stan: nowy
- stopki anty-poślizgowe: ABS
- siła oporu: płynna regulacja
Dostawa w cenie
Stan: nowy
- możliwość montażu do ściany
Dostawa w cenie
Stan: nowy
- długość 80-100 cm
Dostawa w cenie
Stan: nowy
- ruch 2w1: pionowy i skrętny
Maksymalna waga użytkownika: 120 kg
Dostawa w cenie
Stan: nowy
W skład zestawu wchodzą:
Linki ze stylonowego sznura, w zależności od przeznaczenia, muszą
posiadać kausze, regulator długości, zblocza, karabińczyk i uchwyty.
1. do ćwiczeń i zawieszeń typu KC/01 – 1szt.
2. do ćwiczeń i zawieszeń typu KC/02 – 1 szt.
3. do ćwiczeń samowspomaganych typu KC/03 – 1 szt.
4. Zawiesie do huśtawki 90x90mm – 3 szt.
Podwieszki wykonane z tkaniny, pikowane (przynajmniej po 2 zaczepy dla
podwieszeń kończyn, tułowia lub stabilizacji na stole).
6. dla przedramion i podudzi typu KC/06 – 1 szt.
7. wąska za stopę typu KC/11 – 1 szt.
8. karabińczyk US 36 – 4 szt.
9. Esik KC 24– 4 szt.
10. Uchwyt U/4010 – 1 szt.
Obciążniki, woreczki ze skóry z określoną wagą i półkółkiem do zawieszeń,
wypełnione śrutem.
15. o wadze 0,5 kg typu KC/17
16. o wadze 1,0 kg typu KC/18
17. o wadze 1,5 kg typu KC/19
18. o wadze 2,0 kg typu KC/20
19. o wadze 2,5 kg typu KC/21
20. o wadze 3,0 kg typu KC/22
Dostawa w cenie
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10.

Tablica do ćwiczeń 1 szt.
manualnych

11.

Wózek dla osób
1 szt.
niepełnosprawnych

Część IV Meble i pokrewne
Liczba
Lp. Przedmiot
sztuk
1.

Biurko
wolnostojące

1 szt.

2.

Fotel (sofa)
dwuosobowy
rozkładany

1 szt.

3.

Krzesła

2 szt.

4.

Szafki skrytkowe

4 szt.

Stan: nowy
- wałek drewniany
- klapka dłoni służąca do ćwiczeń oporowych
- uchwyt
- spirala pionowa
- koło drewniane
- korytko drewniane służy do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach
z kołem
Dostawa w cenie
Stan: nowy
Szerokość całkowita: do 68 cm
- podnóżki z podparciem pod łydki i regulowanym kątem
- tylnie koła na szybkozłączkach,
- składany z wyciąganymi podnóżkami
Dostawa w cenie

Parametry techniczne
Stan: nowy
- szerokość ok 60 cm. wymiary: gł. ok 60 cm x wys. ok 75 cm.
- materiał dobry jakościowo: płyta meblowa (laminowana) okleinowana
grubości 18 mm, kolor odcień beżu,
- okleina: taśma PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej,
- szerokość taśmy odpowiednia do grubości płyty, cztery szuflady,
prowadnice pełen wysuw, zamek centralny, z drugiej strony szafka szer.
ok 40 cm z frontem i uchwytem,
- zawiasy samodomykające z możliwością wyłączenia spowalniacza.
- w szafce biurka dwie półki z możliwością regulacji wysokości jej
zamontowania.
Dostawa i montaż w cenie.
Stan: nowy
- szerokość ok 1260 mm, głębokość ok. 960 mm, wysokość ok 850 mm.
Materiał dobry jakościowo: drewno lakierowane bądź okleinowane lub
Płyta MDF, Płyta wiórowa, Sklejka, Poliester, Lite drewno kauczukowe
jakościowo podobne do litego drewna.
- obicie siedziska i oparcia wykonane z materiału dobrej jakości,
wypełnione pianką syntetyczną, odporny na zabrudzenia
- materiał obicia poliester dobrej jakości lub podobny jakościowo inny
materiał o kolorze odcieniu beżowu.
Dostawa i montaż w cenie.
Stan: nowy
- możliwość sztaplowania
- kolor beżowy
- wytrzymała konstrukcja zapewniająca nośność do 120 kg
- Tapicerka siedziska i oparcia dobrej jakości, łatwa do czyszczenia,
- Podłokietniki trwale przymcowane do konstrukcji krzesła,
Dostawa i montaż w cenie.
Stan: nowy
- szerokość ok 600 mm, głębokość ok. 490 mm, wysokość ok. 1800 mm
- sześciodrzwiowa szafa skrytkowa,
- w drzwiach skrytek wykonane otwory wentylacyjne,
- szafa musi wykonana być z blachy o grubości 0.6 mm- 1.0mm,
- malowana farbami proszkowymi w kolorze metalicznym lub szarym,
- skrytki zamykane zamkami krzywkowymi,
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- całość osadzona na cokole wykonanym z blachy (malowanej w kolorze
metalicznym lub szarym) o grubości min. 1.0 mm.
Dostawa i montaż w cenie.

5.

Szafa
BHP

ubraniowa 2 szt.

Część V Zabudowa kuchenna
Liczba
Lp. Przedmiot
sztuk
1.

Trwała
zabudowa
kuchenna
oraz stół
chłodniczy

1 komplet

Stan: nowy
Szerokość: ok. 1200 mm, głębokość ok. 490 mm, wysokość ok. 1800 mm
- trzydrzwiowa szafa ubraniowa.
- w drzwiach skrytek wykonane otwory wentylacyjne.
- szafa musi wykonana być z blachy o grubości 0.6 mm- 1.0mm,
- malowana farbami proszkowymi w kolorze metalicznym lub szarym,
- skrytki zamykane zamkami krzywkowymi,
- całość osadzona na cokole wykonanym z blachy (malowanej kolorze
metalicznym lub szarym) o grubości min. 1.0mm.
- wyposażenie szafek: dwa przedziały, umożliwiające oddzielne
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych, drążek
z haczykami,
- wieszak na ręcznik, lusterko, samoprzylepny wizytownik, półka nad
drążkiem, przegroda wewnętrzna, zamek punktowy blokujący w trzech
punktach.
Dostawa i montaż w cenie.

Parametry techniczne
Stan: nowy
Komplet stanowi stół chłodniczy z blatem roboczym oraz stała
zabudowa kuchenna wykonana pod wymiar, szafki i regał kuchenny,
zlewozmywak łączony z blatem jednolitym oraz zlewozmywak łączony
z ladą kuchenną.
Zabudowa:
1. Szafki sztuk 2 :
wymiary: dł. ok 80 cm x gł. ok. 40 cm x wys. ok 70 cm
Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej z półkami na naczynia,
szafki mocowane na szynie montażowej z zawieszkami
regulacyjnymi), materiał dobry jakościowo: blacha kwasoodporna
o grubości min. 2mm;
2. Regał kuchenny sztuk 1 :
Wymiary: dł. ok. 80 cm, gł. ok. 60 cm, wys. ok. 200 cm
Regał wykonany ze stali kwasoodpornej, konstrukcja musi być
solidna i wytrzymała, minimum 4 półki służące do przechowywania
naczyń,
3. Zlewozmywak kuchenny łączony z blatem roboczym
Wymiary: dł. ok. 130 cm, gł. ok. 60 cm, wys. ok. 70 cm.
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej – jedna komora z ociekaczem,
montowany w blacie; bateria zlewozmywakowa, montowana w
zlewozmywaku, blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej
nierdzewnej z zamykanymi szafkami podblatowymi
4. Zlewozmywak kuchenny łączony z ladą roboczą
Wymiary: dł. ok. 120 cm, gł. ok. 60 cm, wys. ok. 70 cm.
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej – dwukomorowy, montowany w
blacie; bateria zlewozmywakowa, montowana w zlewozmywaku,
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blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej z
zamykanymi szafkami podblatowymi
oraz
Stół chłodniczy z 4 szufladami,
- wykonanie ze stali nierdzewnej,
- pojemność ok. 400l,
- moc ok. 200W,
- zakres temperatur od -2 oC do +8oC,
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
- wymiary dł. ok 200 cm, gł. ok. 60 cm, wys. ok 70 cm.
Dostawa i montaż wszystkich elementów (w tym hydraulicznych) w
cenie.

Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia:
1. Wszystkie towary powinny zostać dostarczone i zamontowane w terminie do 23.12.2021 r.
2. Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu,
urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom
i standardom.
3. Dostarczone przedmioty muszą być nowe, nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia,
wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe
oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
4. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na każdy sprzęt/towar/urządzenie będące
przedmiotem postępowania.
5. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace montażowe będące
przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia odbioru prac.
6. Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
7. Cena poszczególnych elementów zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty
niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dostawę i montaż towarów/sprzętów/urządzeń
opisanych w przedmiocie zamówienia.
8. Zakres dostawy musi być zgodny z parametrami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Opis warunków zmiany umowy:
1. Zmiany mogą zostać wprowadzone o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy
i w szczególności mogą dotyczyć:
1. terminu realizacji usługi, harmonogramu świadczenia usługi, lub terminu
obowiązywania umowy. Warunkiem zmiany jest wystąpienie przyczyn wynikających z
zaistnienia siły wyższej lub okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego (np.
potrzeby uczestników projektu, konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze
strony oferentów lub wynikających bezpośrednio z realizacji projektu np. w sytuacji
konieczności zmiany harmonogramu lub okresu realizacji projektu,
2. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
3. innych przesłanek, których Zmawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie
ogłaszania zapytania np. siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie
uczestników.
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2. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie
zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego. Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni
kalendarzowych poprzedzających kolejny miesiąc świadczenia usługi.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
a. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.
b. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia oferty i ewentualnej
realizacji zamówienia (wymagane jest złożenie podpisanego załącznika nr 3).
c. Prowadzą działalność usługową w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego
postępowania oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
d. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
e. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z
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, 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, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Nie złożenie oświadczenia będzie wiązało się z
odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
2. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana cena sprzętu powinna uwzględniać koszty wraz z dostawą do siedziby DDP,
montażem oraz uruchomieniem (dotyczy sprzętów wymagających montażu) oraz wykonanie
innych prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
5. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
6. Do Formularza ofertowego należy załączyć wszystkie wymagane załączniki do zapytania
ofertowego:
 Oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym (załącznik nr 2),
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 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
7. W przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. Brak złożenia
pełnomocnictwa będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty.
8. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis
nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty.
Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu
widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu.
9. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna
być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta.
10. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału (w przypadku składania dokumentów w wersji
papierowej - osobiście lub pocztą) lub w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty
(w przypadku składania oferty emailem lub Bazę konkurencyjności).
11. Osobami wyznaczonymi do obsługi niniejszego zamówienia w tym wyboru wykonawców są:
 Henryk Sobczak tel.: 506570903 e-mail: sobczak_henryk@wp.pl (w zakresie merytorycznym)
 Przemysław Byś tel.: 780117889 e-mail: bys@pte.bydgoszcz.pl (w zakresie procedury wyboru)
12. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą
pisemną (poczta tradycyjna) i/lub elektroniczną (poczta e-mail). W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymaniem.
13. W przypadku pytań co do treści zapytania ofertowego Oferenci powinni składać je za pomocą
modułu
Pytania
na
portalu
Baza
konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), na którym upublicznione zostało
zapytanie ofertowe.
Termin i miejsce składania oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 10.12.2021 r. do godz. 23.59 na adres email:
inowroclawkolkarolnicze@wp.pl lub za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (zeskanowana
podpisana oferta, w przypadku składania oferty mailem w temacie wiadomości proszę wpisać:
,,Oferta – wyposażenie DDP Bursztynowy Senior”) lub osobiście do biura Zamawiającego:
ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław (w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta
– wyposażenie DDP Bursztynowy Senior”). Biuro czynne w godzinach 9.00-15.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na adres mailowy lub do biura
Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Kryteria oceny ofert:
Każda z części zamówienia będzie oceniana odrębnie.
I. Kryterium 1 - (K1) Cena brutto za dostawę (waga punktowa 80)
Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie za dostawę sprzętu w danej części zamówienia.
Zamawiający dokonana oceny każdej części zamówienia oddzielnie. Oferent zobowiązany jest do
podania ceny oferty (części) w zł brutto, w tym do podania ceny poszczególnych elementów
zamówienia.
10

Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 80 = liczba punktów
II. Kryterium 2 (K2) - Integracja społeczna i zawodowa (waga punktowa 10)
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego
czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w
integracji ze środowiskiem lub
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016
r. poz. 930).
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność,
która obejmuje integrację co najmniej jednej z w/w grup społecznych, Zamawiający przyzna 10 pkt.
W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna
0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały
okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej
przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej i społecznej może zostać
uznane za naruszenie zapisów umowy oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w
naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.
III. Kryterium (K3) - Okres gwarancji (waga punktowa 10)
Punkty przyznawane za kryterium okres realizacji będą liczone w następujący sposób:
Udzielenie okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia (sprzęt/towary/urządzenia) w ramach
danej części 2 lata = 10 punktów
Okres gwarancji poniżej 2 lat nie będzie punktowany.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium okres gwarancji wynosi 10.
Ocena ofert odbywać się będzie niezależnie dla każdej z części zamówienia od I do V.
Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 + K3 = 100 punktów
Wyniki obliczeń dokonywane w toku oceny ofert podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Oferta na daną część zamówienia, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza w ramach danej części zamówienia.
Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden lub kilku
wykonawców.
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Informacje dotyczące wyboru oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów niezwłocznie
wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę z
przedstawionymi wyżej kryteriami.
3. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
4. Informacje o wyniku Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której upubliczniono
zapytanie.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
7. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach,
3. nie będzie kompletna i nie będzie spełniała wymogów formalnych,
4. zostanie złożona po terminie składania ofert,
5. będzie zawierała rażąco niską cenę,
6. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Inne postanowienia w zakresie postępowania:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w wyniku
negocjacji nie będzie możliwe ustalenie ceny możliwej do zaakceptowania przez
Zamawiającego lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od
Zamawiającego.
2. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia dopuszcza niestosowanie procedur określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, gdy w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 wytycznych nie
wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy
wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w
postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem
jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje
Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 2 dni od zakończenia postępowania. O miejscu
i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega, że w umowie na realizację usługi określone zostaną kary umowne za
niewłaściwą i nieterminową realizację usługi.
6. Wykaz kar umownych:
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W przypadku niewywiązania się z umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej,
z faktur wystawianych przez Wykonawcę.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)
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