Zapytanie ofertowe
Nr 1/2020
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu sferycznego w ramach
projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” numer umowy: UDARPSL.11.01.03-24-023D/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
Kod CPV 39522530-1 - Namioty
ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Czas na Las
Ul. Modrzewiowa 1
42-582 Rogoźnik, Wojkowice
ZATWIERDZONO w dniu 16.03.2020
Karolina Galla – prezes Fundacji

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu
sferycznego w ramach projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” numer
umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-023D/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w punkcie 1.2.
1.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Namiot sferyczny (wraz z podłogą i tarasem, drzwiami, izolacją, transportem i montażem) o następujących,
lub równoważnych bądź wyższych, parametrach technicznych:
 Powierzchnia: minimum 50m2
 Średnica: minimum 8m
 Wysokość: minimum 4 m
 Konstrukcja ocynkowana i pomalowana proszkowo
 Wentylacja grawitacyjna
 System odprowadzania wilgoci
 Poszycie typu opaque z atestem na niepalność i odporność na grzyby i promieniowanie UV
 Gramatura membrany: min. 800 gr/m2
 Taras: minimum 30m2
 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ze szklanym wypełnieniem
 System grzewczy zainstalowany na stałe
 Izolacja – ognioodporna, wodoodporna: minimum 10 cm warstwa wełny mineralnej
 Zasłony umożliwiające zasłonięcie frontu

Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i montażu przedmiotu zamówienia w miejscu
wskazanym przez wykonawcę w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
instruktarzu w zakresie korzystania z namiotu sferycznego dla dwóch pracowników zamawiającego.

Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
zamówienia.
a. Szczegółowy sposób prezentacji oferowanej ceny zawarto w formularzu oferty
b. Zamawiający przewiduje wizję lokalna dla potencjalnych wykonawców.
Urządzenia dostarczane w ramach niniejszego zamówienia musza być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane.
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.04.2020r.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.
2.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
▪ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
▪ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
▪ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
▪ Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
▪ Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
▪ Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
▪ W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki
partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej
członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
▪ Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
▪ Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, 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.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie przez oferenta
oświadczeń dotyczących kryteriów udziału w postepowaniu stanowiących załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.

3. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi i procentowymi oraz sposobem przyznawania
punktów za spełnienie danego kryterium w ramach zamówienia.
3.1 Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych
ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
1. Cena

Waga
100 %

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie
elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z montażem i
transportem) za zamówienie.
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty
najkorzystniejszej / cena oferowana x 100
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym
kryterium wynosi 100 punktów.
Ocenie podlega całe zamówienie.

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach
zamówienia. Oferta, która zdobędzie największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do całości zamówienia zgodnie z formularzem
oferty.
Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana (lub parafowana) przez osobę
(osoby) upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy.
Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
6. Dokumenty wymagane od wykonawców.
▪ Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
▪ Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.
▪ Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
▪ Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu
stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
▪ Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na
formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia.
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30.04.2020r.
8. Oferty częściowe i wariantowe.
W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.
9. Termin związania ofertą
Minimalny termin związania ofertą wynosi 14 dni.
10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 26.03.2019 r. włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- drogą pocztową na adres korespondencyjny Zamawiającego: Fundacja Czas na Las, 40-358
Katowice, ul. Brynicy 5/2
- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
fundacjaczasnalas@gmail.com
Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania za pośrednictwem portalu
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zamawiającego w terminie 7 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
11. Tryb udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a
zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy
składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 Anna Leman – wiceprezes Fundacji Czas na Las – tel. 502 172 708, mail:
fundacjaczasnalas@gmail.com
 Karolina Galla – prezes Fundacji Czas na Las – mail: fundacjaczasnalas@gmail.com
13. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.
13.1 Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
▪ odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego
momentu zaliczki,
▪ niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w
wysokości 30% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone
Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
▪ zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki.
Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
13.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy,
będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami

określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem
okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania
umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących
następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
13.3 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
14 Inne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego etapie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli
oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.

15 Załączniki.
Do niniejszego zapytania dodano następujące złączniki:
▪ Załącznik 1 - wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A zał. 1), oświadczenie
Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B zał. 1), oświadczenie
Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z osobowych z Zamawiającym (część C zał.
1).

Załącznik 1
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE NR 1/2020
CZĘŚĆ A
Działając w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa firmy, adres, NIP,
numer telefonu) składam ofertę na dostawę wyposażenia, zgodnie z zapytaniem ofertowym
nr 1/2020 oraz poniższym zestawieniem.
Przedmiot zamówienia

Oferowana cena brutto
za przedmiot zamówienia

Namiot sferyczny wraz z izolacją
Łącznie



Oświadczam, dostawa i montaż namiotu sferycznego wraz z wyposażeniem wymienionym w zapytaniu
ofertowym zostaną wykonane nie później niż do 30.04.2020r.



Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym
stanowiącym podstawę niniejszej oferty.

Okres związania niniejszą ofertą wynosi 14 dni.
Załączniki do niniejszej oferty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Oferenta

Data i podpis

CZĘŚĆ B

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W
POSTĘPOWANIU NR 1/2020
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo. 1
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej 3 nie
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4

8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

1 Skreślić jeśli nie dotyczy
2 Dotyczy osób fizycznych – skreślić jeśli nie dotyczy
3 Skreślić te, które nie dotyczą
4 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy

Imię i nazwisko Oferenta

Data i podpis

CZĘŚĆ C
nr postępowania 1/2020

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:

1. Oferent ………………………………….………….… nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym – Fundacją Czas na Las

2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz Oferentem ………………………………………………,
polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d. 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.

Imię i nazwisko Oferenta

Data i podpis

