ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018
„Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu
na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności"
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stare Czarnowo
ul. Świętego Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
NIP: 858-173-34-28
tel. 91 485 70 20
II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Jakub Jendrzejczak, tel. 91 485 70 51, e-mail: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół
w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
w

ramach

Strategii

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych

dla

Szczecińskiego

Obszaru

Metropolitalnego, według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy;
3. Dostawa elementów przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie umowy cywilnoprawnej
w dniu wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku
zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania
ofertowego.
Kod CPV: 19200000-8 Tkaniny włókiennicze i podobne;
22000000-0 Druki i produkty podobne.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
1. Wymagania niezbędne: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
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kryterium „spełnia/nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Wykonawcę oraz wymaganych
załączników. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona
w postępowaniu.
3. Beneficjent (Zamawiający) nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta
lub

osobami

wykonującymi

w

imieniu

Beneficjenta

czynności

związane

z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

złożenia

oświadczenia

o

braku

powiązań

kapitałowych

lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału, Zamawiający dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:

1) cena - 80% (80 pkt)
W tym kryterium oferta może uzyskać max 80 pkt
Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Kryterium cena (pkt) =

-------------------------------------------

x 80

Cena badanej oferty

Oferta

cenowa

powinna

zawierać

wszystkie

koszty

konieczne

do

poniesienia

związane

z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT lub składkami pracodawcy i pracownika
od wynagrodzeń- tzw. „brutto brutto” oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy - 20% (20 pkt)
W tym kryterium oferta może uzyskać max 20 pkt
Punktacja ofert odbędzie się w sposób następujący:
•

dostawa w terminie od 11 dni do 14 dni – 5 pkt,

•

dostawa w terminie od 7 dni do 10 dni – 10 pkt,

•

dostawa w terminie od 9 dni do 6 dni – 15 pkt,
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•

dostawa w terminie do 5 dni – 20 pkt.

Maksymalny termin dostawy to 14 dni od dnia podpisania umowy licząc do daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
W przypadku wskazania terminu dostawy dłuższego niż 14 dni, bądź nie wskazania terminu dostawy,
Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie posiadającej oznaczenie:

OFERTA
„Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu
na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności "
2. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:
1)

Ofertę cenową Wykonawcy zawierającą ceny brutto za każdy element przedmiotu zamówienia
(za sztukę oraz za wszystkie sztuki) i łączną kwotę za całość zamówienia zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zapytania.

2)

Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zapytania.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
pok. 13 - Sekretariat
do dnia 26 marca 2018 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu do urzędu.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
VIII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z Zapytaniem ofertowym. Oferta
zostanie odrzucona jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b) nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania
ofertowego,
c) nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
d) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków uprawniających do udziału
w zapytaniu ofertowym,
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e) nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów, zawartych w niniejszym zapytaniu.
2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących
ich treści.
4. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich,
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części,
bez podawania przyczyny. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także
po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację dostaw objętych postępowaniem zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej
z najkorzystniejszej oferty.
6. Wykonanie zadań przez Wykonawcę potwierdzone zostanie protokołem odbioru sporządzonym przez
Wykonawcę.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania,
zamieszczając informację na stronie internetowej.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranych Wykonawców.

X.

OKREŚLENIE

WARUNKÓW

ISTOTNYCH

ZMIAN

UMOWY

ZAWARTEJ

W

WYNIKU

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej
oferty. Zamawiający zastrzega sobie, w granicach do 50%:
a)

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby elementów przedmiotu zamówienia,

b)

możliwość wymiany poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (np. w wyniku braku
kompatybilności ze sprzętem używanym w Zespole Szkół w Kołbaczu).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią
obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie dostawy i jednocześnie
wydłużenia okresu realizacji dostawy o czas trwania tych okoliczności.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową
oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których Strony umowy, działając z należytą
starannością nie mogły przewidzieć.
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XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z Wykonawcą, którego
oferta

uznana

została

za

najkorzystniejszą

w

celu

uzyskania

warunków

korzystniejszych

dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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