Wałbrzych,12.12.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.2/12/2018/AOON
W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie
powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Forum Aktywności Lokalnej w ramach
procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Z zakresu zakupu lupy elektronicznej z ekranem nie mniejszym niż 4 cale, dla osób z
niepełnosprawnością
I ZAMAWIAJĄCY:
Forum Aktywności Lokalnej
Siedziba:
58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 1c
tel/fax: 7484880100
NIP: 8862777392
II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Strona internetowa www.forumwalbrzyskie.hb.pl
III OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
Kod CPV 33196200 – 2 – sprzęt dla osób niepełnosprawnych
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest lupa elektroniczna z ekranem nie mniejszym niż 4 cale, dla osób z
niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich
na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia musi posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność oraz
odpowiednie świadectwa jakościowe.
3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i kompletny. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu
powystawowego.
4. Wykonawca pokrywa koszty dostawy zamówienia, w tym również kosztów opakowania oraz
ubezpieczenia na czas dostawy;
5. Do zamówionego przedmiotu zamówienia należy dołączyć :
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kartę gwarancyjną, paszport techniczny oraz pełną instrukcję obsługi w języku polskim w formie
wydruku.
6. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące.
7. Parametry techniczne być zgodne ze złożoną ofertą.
8. Zamawiający zapłaci za wykonanie zamówienia przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę,
po dostarczeniu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego
(faktury VAT) oraz wszystkich dokumentów o których mowa w pkt. 5.
IV CEL ZAMÓWIENIA
Zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z
niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na
terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” przez okres minimum 3 lat.
V TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - najpóźniej 21 dni od dnia podpisania umowy
VI MIEJSCE DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy dostarczyć pod adres: Wałbrzych 58-304, ul. Ludowa 1c, II piętro, pok. 207
VII OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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:

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Tel: 74 848 01 00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

PROGRAM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE
POWIATÓW MIASTA WAŁBRZYCHA, WAŁBRZYSKIEGO I ŚWIDNICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
RPO WD na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

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 drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
2. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub
inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinien być
zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez
umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo
w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
4. Do oferty należy dołączyć specyfikację przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę.
5. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na
ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta
zostaje odrzucona.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 –
z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli
dotyczy) osobno dla każdego artykułu wymienionego w przedmiocie zamówienia.
8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 20.12.2018 r. do godziny
10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304
Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć
w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul.
Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR
4/RPO/9.2/12/2018/AOON w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług
asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
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składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić
zmian w ofercie.
11. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu,
uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład
oferty.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Adres do korespondencji: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, tel.
748480100
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Aleksandra Koziatek. Kontakt telefoniczny (tel.
748480100) i mailowy (olakoziatek@gmail.com) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 15.00.
XI. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
XII. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: 100% cena.
Zamawiający informuje, że zostanie wybrana ta oferta, której cena będzie najniższa, przy czym
przedmiot zamówienia – lupa elektroniczna będzie miała 4 cale przekątnej lub więcej.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych,
innych niż PLN.
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1.
2.
3.

O wyborze oferty Zamawiający drogą elektroniczną lub telefoniczną niezwłocznie powiadomi
Wykonawców/Wykonawcę, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 7 dni od dnia przekazania
(doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.
Jeżeli Wykonawca/y, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ponownej oceny.
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4.

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej
przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawca
zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

XV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający informuje, iż w umowie z Wykonawcą będą zapisy:
- obciążające Wykonawcę kosztami dostawy, w tym również koszty opakowania oraz
ubezpieczenia na czas dostawy;
- zapisy przewidujące karę umowną, do zapłaty której zobowiązany jest Wykonawca w
przypadku:
a) opóźnienia w dostawie sprzętu lub jej braków - w wysokości 0,2% wartości całkowitej umowy
brutto za każdy dzień zwłoki.
b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze urządzenia lub braku wykonania
obowiązków umownych w terminie, w wysokości 0,2% wartości całkowitej umowy brutto za każdy
dzień opóźnienia.
3. Kary umowne, o których mowa w ustępie poprzednim mogą się kumulować.
4. Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto przedmiotu umowy.
Zamawiający będzie dochodził odszkodowania w wysokości pełnych poniesionych kosztów.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności Wykonawcy uzależniony jest od
terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków
związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może
ulegać opóźnieniom);
b. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia
6. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia;
XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.

2.

Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik nr 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach zapytania ofertowego.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający informuje, że terminy płatności Wykonawcy uzależnione będą od terminu
wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać
opóźnieniom. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą w
miarę posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Organizującą Projekt,
którą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy siedzibą w Wałbrzychu, a Wykonawca nie będzie
naliczał z tego tytułu odsetek.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać
będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
9. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie
przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna
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