Poznań, dnia 07 października 2017 r.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań

Zapytanie ofertowe nr 1/O/P/2017
W związku z realizacją projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu
Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4-6, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć podręczniki
na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

I.

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)
ul. Jeleniogórskiej 4-6, 60-179 Poznań
NIP 777-00-01-720, KRS 0000101221
tel. 61 868 54 17, fax 61 868 54 44, e-mail: sekretariat@zdz.poznan.pl

II. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy przedmiot zamówienia ujęty został przez zamawiającego w załączniku nr 1 zapytania
ofertowego.
Przedmiot zamówienia Wykonawca musi dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Kaliszu przy ul.
Skalmierzyckiej nr 2, w dniach roboczych.
Obowiązkiem Wykonawcy, który uzyska zamówienie jest wniesienie przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający nie umożliwia składania ofert częściowych.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13.300,00zł (słownie:
trzynaście tysięcy trzysta zł 00/100).
2. Kategoria dostawa/usługi
Dostawa

3. Nazwa i kod CPV
22111000-1

Podręczniki szkolne
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ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

4. Miejsce realizacji zamówienia.
Kalisz.
5. Okres realizacji zamówienia.
Dostawy do siedziby Zamawiającego w Kaliszu muszą zostać wykonane najpóźniej do dnia 27 października
2017 roku.
6. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest Zakład Doskonalenia Zawodowego.

III. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi dysponować
niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania dostawy oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,
umożliwiającej wykonanie dostawy.

III. Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Lp.

Kryterium oceny ofert

Maksymalna ilość punktów w kryterium

1.

Cena

40

2.

Termin dostawy

60

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”
przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

2. Termin dostawy.
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z zasadą „im szybsze wykonanie dostawy tym lepiej”.
Wykonawca zaznacza maksymalny termin dostawy w formularzu oferty. Zamawiający zastrzega, że punktowany będzie
termin dostawy do siedziby Zamawiającego w Kaliszu.
I tak:
60 punktów za dostawę do dnia 20 października 2017 roku.
40 punktów za dostawę do dnia 24 października 2017 roku.
20 punktów za dostawę do dnia 27 października 2017 roku.

IV. Przygotowanie oferty:
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i załączników
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muszą być ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Oferenta.
Kopie dokumentacji przedkładanej przez Oferenta powinny zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
2. W skład oferty wchodzą: formularz oferty, załącznik nr 1 do formularza oferty (oświadczenia
Wykonawcy), załącznik nr 2 do formularza oferty (lista podmiotów należących do grupy kapitałowej),
załącznik nr 3 do formularza oferty (dane osobowe), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) oraz odpis z CEiDG
lub KRS.
3. Oferta nie zawierająca formularza oferty nie będzie w ogóle rozpatrywana.
Oferta nie zawierająca złącznika nr 1 oraz nr 2 do formularza oferty zostanie odrzucona.
4. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny (wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z

centralnej

ewidencji

i

informacji

o

działalności

gospodarczej,

a

także

pełnomocnictwo

do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik. Formularz oferty oraz załączniki do
formularza oferty od nr 1 do nr 5 powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty (odpis z
CEiDG lub KRS) mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub
osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych
powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny

dokument

wydany

przez

właściwy

organ

sądowy

lub

administracyjny

kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferenci mogą zadawać pytania dotyczące treści niniejszego zapytania, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej na 1 dzień przed
upływem terminu składania ofert.
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie (w całości lub części) bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
10. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Oferentów w związku
z przygotowaniem i złożeniem ofert.
12. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności jakiejkolwiek części Oferty ze stanem faktycznym
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną
ofertą, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia
dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia stanu faktycznego z treścią oferty. Odpowiedź na
wezwanie nie stanowi przy tym uzupełnienia oferty, a samo wezwanie nie stanowi wezwania do
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uzupełnienia oferty.
13. Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do zawarcia w terminie 14 dni od
dnia wezwania przez Zamawiającego umowy z Zamawiającym.
14. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.
15. W przypadku gdy Oferent, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania
umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który uzyskał w postępowaniu
kolejną najwyższą liczbę punktów.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą
efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
17. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego są:
-

w kwestiach formalnych: Anna Turecka – specjalista koordynator ds. projektów, e-mail:
anna.turecka@zdz.poznan.pl, tel. 61 868 54 17.

-

w kwestiach merytorycznych: Anna Turecka – specjalista koordynator ds. projektów, e-mail:
anna.turecka@zdz.poznan.pl, tel. 61 868 54 17.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, na każdym jego etapie,
przed wyborem ofert.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można
osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Wykonawca może również złożyć ofertę w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu, a
załącznik nr 1 do formularza oferty (szczegółowe ceny w pliku Excel) wysłać za pomocą poczty
elektronicznej na wskazany powyżej adres, z tym że załącznik nr 1 do formularza oferty musi także
dotrzeć do zamawiającego do upływu terminu składania ofert.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:
1/O/P/2017
Oferty można składać w terminie do dnia 17.10.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez jej otwierania.
4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty należy składać wyłącznie na załączonych do oferty wzorach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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VII. Przesłanki wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty:
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
-

złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

-

złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu,

-

przedstawi nieprawdziwe informacje,

-

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki
ochrony prawnej.
VIII. Inne postanowienia w zakresie postępowania:
1. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej
i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku oraz pisemnej ewidencji dostarczonego
sprzętu, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia i zaakceptowania przez Zamawiającego
faktury/rachunku i pisemnej ewidencji dostarczonych podręczników. Płatność będzie realizowana
przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie
opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa
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Wielkopolskiego.
Zmiana, rozwiązanie umowy, kary umowne:

IX.

1.Zamawiający informuje, a Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy
dotyczące kar umownych:
a) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu
zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. Jako każdy dzień zwłoki należy rozumieć:
każdy dzień następujący po dniu deklarowanym w formularzu oferty jako termin dostawy do ZDZ
w Kaliszu. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia
brutto, stanowiącego wartość umowy w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
b) W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
c) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
2.Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez
Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
a) dostarczania pomocy dydaktycznych niezgodnych z przedstawionymi w ofercie lub w ilości mniejszej niż
wymagana, pomimo uprzedniego wezwania ze strony zamawiającego w tym przedmiocie, wyznaczającego
odpowiedni termin na dostarczenie właściwych pomocy dydaktycznych,
b) opóźniania się z dostawą o ponad 10 dni,
c) odmowy realizacji dostawy pomimo dopełnienia przez zamawiającego wszelkich formalności,
d) nie informowania zamawiającego o trudnościach w mogących mieć wpływ na prawidłową lub terminową
dostawę.
3. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.
4. Umowa

może

być

rozwiązana

przez

Zamawiającego

w

przypadku

rozwiązania

umowy

o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
5. Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
d) wystąpienia innych obiektywnych przyczyn pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną negatywnie
na realizację przedmiotu umowy oraz projektu,
e) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
f)

zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Kołakowski
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