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Brzeźnica, dnia 11.08.2017  

 

 

W związku z realizacją projektu  

w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha”  

zaprasza do składania ofert  

na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego  

do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej 

 

 

I. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 

„Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej” 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” z dnia 19.09.2016 r. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

 

III. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT): 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha” 

ul. Szkolna 1 

39-207 Brzeźnica 
 

Adres:   

ul. Szkolna 1, 39-207 Brzeźnica 
 

Numer telefonu:   

660190856 
 

NIP:   

8722282584 
 

Tytuł projektu:   

„Kraina Marzeń Przedszkolaka” 
 

Numer projektu:   

RPPK.09.01.00-18-0071/16 

 

IV. INFORMACJE O OGŁOSZENIU: 
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do ośrodka wychowania 

przedszkolnego w Jodłowej w ramach projektu pn. „Kraina Marzeń Przedszkolaka” realizowanego 

przez Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha”. 
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Kategoria ogłoszenia: 

Dostawy 
 

Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo: podkarpackie  

powiat: dębicki 

gmina: Jodłowa 

miejscowość: Jodłowa 
 

Termin składania ofert: 

do dnia 21.08.2017 
 

Miejsce i sposób składania ofert: 

Miejsce, termin i forma składania ofert:  

a) termin składania ofert:   

21.08.2017  godz. 9:00 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  

b) miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego:   

Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha” 

ul. Szkolna 1 

39-207 Brzeźnica 

c) forma składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej: 

„Oferta – dostawa sprzętu gospodarstwa domowego. Nie otwierać do 21.08.2017 godz. 9:00”. 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) termin otwarcia ofert: 

21.08.2017, godz. 10:00  

b) miejsce otwarcia ofert: 

Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha” 

ul. Szkolna 1 

39-207 Brzeźnica 

c) pozostałe informacje: 

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne. 
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Ewelina Siry 

Dyrektor Przedszkola 

nr tel.:  660190856 

e-mail: przedszkole@zakatekmalucha.edu.pl  

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Cel zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarstwa domowego w celu utworzenia  

i prowadzenia ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej ramach projektu pn. „Kraina 

Marzeń Przedszkolaka” realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha”. 
 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z zakresem 

określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, tj. „Zestawienie sprzętu gospodarstwa 

domowego”. 
 

Kod CPV: 

39700000-9   Sprzęt gospodarstwa domowego 
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Termin realizacji zamówienia: 

Termin dostawy:  do 31.08.2017 
 

Dodatkowe warunki: 

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych. 

2. Wadium: 

a) Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia 

zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (tj. 21.08.2017 r., godz. 9:00)  

do wniesienia wadium w wysokości  900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100), 

b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy nr 50 2030 0045 1110 0000 0407 3690 prowadzony przez Bank BGŻ BNP 

PARIBAS. 

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie ofertowe  pn. Dostawa sprzętu 

gospodarstwa domowego do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do złożonej oferty kserokopię wpłaty wadium  

z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 

d) Wadium jest nieoprocentowane, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do składania 

ofert, 

e) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem  

z ofertą. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 

wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj. jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

leżących po stronie Wykonawcy, 

 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta 

została   wybrana zaistnieją przesłanki wyżej opisane. 

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty 

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie 

powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

Brak powyższych zapisów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem 

złożonej oferty. 

f) W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  

po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą, 

g) Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, 

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania  

z zastrzeżeniem postanowień lit. e), 

h) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek: 

wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot 

wadium. 

3. Kara umowna za niewykonanie dostawy przez Wykonawcę w terminie do 31.08.2017 r. wynosi 

30,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany 

do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 000,00 zł.  
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA: 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo  

lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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 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 lub 

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.  

Wykonawca nie spełniający powyższego warunku zostanie wykluczony z dalszego udziału  

w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona. 

2. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, 

c) oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

 

VII. OCENA OFERTY: 
 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Ofertę należy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego 

(załącznik nr 2 Formularz ofertowy). 

2. Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo. 

3. Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

Termin ten biegnie od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert. 

5. Waluta oferty: PLN  

6. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (waga):  

 cena brutto – waga 90%, 

 okres gwarancji – waga 10%. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. 

7. Wykonawca przedstawi cenę brutto i okres gwarancji w formularzu oferty (załącznik nr 2  

do niniejszego zapytania). 

8. Sposób przyznawania punktacji w kryteriach wyboru oferty: 

P = Pc+Pg 

Pc = (Cn/Co)*Cw 

Pg = (Go/Gn)*Gw 

gdzie: 

P – łączna liczba uzyskanych punktów przez rozpatrywaną ofertę (ocena końcowa) 

Pc – liczba punktów w kryterium „cena brutto” 

Pg – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” 

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych 

Co – cena brutto rozpatrywanej oferty 

Cw – waga kryterium „cena brutto” (90%) 

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych 

Go – okres gwarancji w rozpatrywanej oferty 

Gw – waga kryterium „okres gwarancji” (10%) 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę końcową.  
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 

Wszystkie obliczenia zostaną wykonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 
 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  

a) zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą 

żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy, 

d) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, gdy zaistnieją okoliczności niezależne 

zarówno od Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Zmiana terminu wymaga wniosku 

Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, a także aneksu do umowy, 

podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający  

nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję 

w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

2. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana 

pisemnie lub elektronicznie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  

w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

b) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, 

c) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego 

zapytania ofertowego do dnia 17.08.2017 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania  

i umieści je na swojej stronie internetowej (bez wskazania źródła pytania). Pytania otrzymane 

po tym terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Link do ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://www.zakatekmalucha.edu.pl/ ; zakładka „Projekty UE”, postępowanie ofertowe nr 4 

 

X. LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY: 
 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

http://www.zakatekmalucha.edu.pl/

