ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr postępowania: WŁ-1/17

Łódź, 01.12.2017

W związku z realizacją projektu „Akademia kluczowych kompetencji językowych mieszkańców
obszarów wiejskich województwa łódzkiego” nr RPLD.11.02.01-10-0007/16-00, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiałów
dydaktycznych do nauki języka angielskiego.
1. Zamawiający:

intesy sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka
angielskiego:
Nazwa: English File Third Edition (w tym: książka, ćwiczenia, płyta CD)
Poziom: A1
Ilość zestawów: 240 sztuk
Wspólny słownik zamówień (CPV):
22111000-1
Podręczniki szkolne

3. Tryb udzielenia zamówienia:
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie
obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
4. Warunki realizacji zamówienia:
a) Termin dostawy: do dnia 20 grudnia 2017 r.
b) Miejsce dostawy: województwo Łódzkie.
c) Planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianom wynikającym z potrzeb
realizacji projektu.
d) Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację dostaw
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
e) Koszty dostawy podręczników do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Możliwe zmiany w trakcie realizacji umowy:
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania
niniejszych zamian w drodze aneksu do umowy.
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Zakres zmian może dotyczyć:
- termin realizacji zamówienia
6. Warunki udziału:
Zamawiający zaprasza do składania ofert wyłącznie Wykonawców, spełniających łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki:
a) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
b) Wykonawca dysponuje na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia. Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia.
c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia.
d) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
a. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
o 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.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia
warunek dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez
Wykonawcę oraz zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania
nieprawdziwych danych.
7. Kryteria oceny ofert:
Oferty będą podlegały ocenie według kryterium najniższej ceny.
Kryterium to zweryfikowane zostanie na podstawie cen podanych przez wykonawców w
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Algorytm oceny kryterium cena:
Cena minimalna
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie = ------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.
8. Termin ważności ofert:
15 dni od upływu terminu składania ofert.
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9. Warunki odrzucenia ofert:
a) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który złoży ofertę
niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub/i złoży ofertę niekompletną,
tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
przedstawi nieprawdziwe informacje; nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
który przedstawi ofertę częściową.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania postępowania w przypadku okoliczności
uzasadniających brak możliwości realizacji zamówienia.
d) Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia 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 szacunkowej wartości
zamówienia
lub
średniej
arytmetycznej
cen
wszystkich
złożonych
ofert
to 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.
e) W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy
nie przysługuje mu prawo do odwołania.
10. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin jej złożenia:
a) Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 1 – Formularz oferty.
b) Do oferty należy dołączyć załączniki wymagane w zapytaniu ofertowym.
c) Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@intesy.pl lub dostarczać na
adres Zamawiającego:
intesy sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
d) Ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
napisem: oferta na materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
e) Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017 r.
f) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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