Oporów, dnia 23.06.2015 r.
OR .042.1.2015

Gmina Oporów
Oporów 25
99-322 Oporów
tel. 24 383 11 50
fax. 24 383 11 51
e-mail: gmina@oporow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/09.01.01/2015
Gmina Oporów w ramach procedury konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
wydatków POKL kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu
wyłonienia Wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w ramach projektu pn. „Kolorowa
edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Oporów
Oporów 25 99-322 Oporów
NIP: 775 24 07 021 REGON: 611015804
II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Do niniejszego postępowania zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie
zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni.
Kody CPV: 39221100-8; 39221200-9; 39241100-4; 39711360-0; 39711361-7; 44410000-7
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2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego
przedmiot dostawy zawiera załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Dostawa musi obejmować fabrycznie nowe produkty, oryginalnie zapakowane oraz wykonane
zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, nieużywane i nieregenerowane.
Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające
do użytkowania w szkole, określone w odrębnych przepisach. Produkty, które tego wymagają muszą
posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Przedmiot
zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, rozładunek przedmiotu umowy oraz montaż
dostarczonego sprzętu. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów
uszkodzeń zewnętrznych. Dostarczone artykuły muszą posiadać instrukcje w języku polskim,
odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencje jak
również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz
zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z
dokumentacją w języku polskim.
Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do szkoły
Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń
ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez
wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z
winy zamawiającego lub
- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne, podane w SIWZ są nazwami przykładowymi i winny być
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych przedmiotów do
dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
przedmiotów równoważnych, lecz ich parametry nie mogą być niższe od podanych jako produkt
referencyjny. Równoważne przedmioty oceniane będą pod względem zgodności (równoważności)
z produktami określonymi w SIWZ. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych
przedmiotów pod warunkiem, że zaproponowane przedmioty są istotnie równoważne z określonymi
w SIWZ.
W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie przedmiotów,
Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania)
równoważności, w szczególności przy pomocy szczegółowych opisów, kart katalogowych producentów
urządzeń/materiałów równoważnych itp.
Przedmioty równoważne należy wykazać na załączniku Nr 6 do zapytania ofertowego
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 10 września 2015 r.
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2. Miejsce dostawy: Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Oporowie,
Oporów 57A, 99-322 Oporów.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą, że:
1) podmiot nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany
osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania 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:
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.
2) podmiot posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiada dostęp do potencjału
technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia.
3) podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5) podmiot wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 , z
poź.zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Kolorowa edukacja przedszkolna –
to dobry start w przyszłość”
6) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyraża
zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu pn.
„Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość”
VI. OPIS SPOSOBY DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. V niniejszego zaproszenia,
jeżeli złoży oświadczenie o ich spełnieniu według załącznika Nr 4 do zapytania ofertowego
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej ( w zł) wraz z należnym podatkiem VAT ( cena
brutto)
2. Cena oferty zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach winna zawierać
wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
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3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie
ryczałtowe.

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następującego kryterium oceny ofert:
Najniższa cena brutto
Każda oferta będzie punktowana w powyższym kryterium poprzez porównanie ceny brutto oferty
badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg
Najniższa cena brutto – 100% - 100 pkt

Ob = (Cn/Cb) x 100 pkt
gdzie:
Ob – oferta badana
Cn – cena brutto najniższej oferty spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – cena brutto oferty badanej
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający zastrzega sobie dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 30 dni
licząc od dnia dostarczenia faktury i dostarczenia przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku
środków projektowych niezwłocznie po wpłynięciu na rachunek projektu.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTYWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3) Oświadczenie – załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana
za pomocą poczty lub kuriera.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej wg poniższego wzoru:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Gmina Oporów
Oporów 25
99-322 Oporów
„ Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość” ( wyposażenie kuchni).
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca 2015 r. o godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu
do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania
ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
3.Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Gminy Oporów z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia
swojej oferty na zapytanie.
5. Dodatkowych informacji udziela:
- Magdalena Leitgeber tel. 24 383 11 67, e-mail: magda@oporow.pl
- Tomasz Lewicki – dyrektor ZS w Oporowie, tel. 24 383 15 51, e-mail dyrekcja@oporow.pl

Wójt Gminy
Robert Pawlikowski

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3- Formularz cenowy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 – Tabela równoważności
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