ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 2017/1 z dnia 2017.11.15
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/ wyprawki papierniczej
przedszkola w celu przygotowania placówki do realizacji
projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16,
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.01.00-18-0054/16-00 z dn. 05.07.2017r.

Zamawiający:

Ewa Pilawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa z siedzibą: ul. 3-go
Maja 25, 37-100 Łańcut, NIP 8151548757, REGON: 1691540439 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do
złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/
wyprawki papierniczej do dwóch nowych placówek przedszkolnych w miejscowościach:
• Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)
• Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125)
w ramach projektu „Zintegrowane przedszkolaki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku, w ramach
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFS, w stosunku do
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Nazwa zamówienia: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/
wyprawki papierniczej do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w miejscowościach: Albigowa
i Kraczkowa.
3. Wspólny słownik zamówień:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37800000-6 Artykuły plastyczne i artystyczne
37520000-9 Zabawki
37523000-0 Puzzle
37524000-7 Gry
37524100-8 Gry edukacyjne
37521000-6 Instrumenty muzyczne do zabawy
37522000-3 Zabawki na kółkach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
W ramach zapytania ofertowego Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy na zakup i dostawę
przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami do 28.12.2017r.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt na miejsce
realizacji zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia pomocy, art. papierniczych i zabawek
nowych, kompletnych oraz wolnych od wad technicznych.
9. Miejscem realizacji zamówienia jest:
Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300) i Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125)
II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH
WARUNKÓW
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które:
A. nie są powiązane 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
B. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
C. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
D. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
E. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy
w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
Brak dokumentów lub złożenie dokumentów niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania
ofertowego.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego – załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych) – podpisane
przez Wykonawcę należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących
przepisów.
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu) – podpisane
przez Wykonawcę należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących
przepisów.
4. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem
faktycznym.
III.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena – 80 pkt.
Kryterium 2: Termin realizacji – 20 pkt

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = Kryterium 1 + Kryterium 2 = 100 pkt, gdzie:
Kryterium 1: Cena – najwyższą liczbę punktów – 80 pkt - otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
C = (CN/CB) x 80 pkt
Cn = najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Co = cena oferty ocenianej brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania.
W Kryterium 1 – cena, ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.
Kryterium 2 Termin realizacji - najwięcej punktów – 20 pkt - otrzyma oferta z najkrótszym okresem
realizacji do dnia 15.12.2017r.
Oferta z terminem realizacji zakupu i dostawy przedmiotu zamówienia:
do dnia 15.12.2017r. – otrzyma 20pkt
do dnia 22.12.2017r. – otrzyma 10pkt`
do dnia 28.12.2017r. – otrzyma 0pkt
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert: Kryterium 1 –
Cena, Kryterium 2- Termin realizacji, zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie dokonana łączna
ocena oferty.
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem
ofertowym wymagania. Oferta która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów
zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. W szczególności
oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego
wymagania, z zastrzeżeniem postanowień pkt VII ppkt 11. zapytania ofertowego, taka oferta będzie
podlegała odrzuceniu. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub Partnerem, który zostanie wykluczony z niniejszego
postępowania.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała
kolejno najwyższą liczbę punktów.
V.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIE WADIUM.
W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający NIE wymaga od Wykonawców
wniesienia wadium.

VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21.11.2017 r. do godz.
09:00 w Biurze Projektu, pod adresem 37-100 Łańcut, ul. 3-go Maja 25. O terminie złożenia
oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla
pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w Biurze Projektu
„Zintegrowane przedszkolaki” – Niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa,
ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut. Biuro projektu czynne w godz. od 8.00-15.00.
 przesłać
podpisany
skan
w
formie
elektronicznej
na
adres
mail:
przedszkole@jasimalgosia.com
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2017 r. o godz. 10.00 w Biurze Projektu.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania i wyboru oferty. Wykonawcy, którzy
złożą oferty zostaną poinformowani o wynikach postępowania.
Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Zamawiającego www.przedszkole.jas-malgosia.com
oraz na stronie Bazy
Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

VII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA:
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty – załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.3 niniejszego zapytania
ofertowego (załącznik 3 i załącznik 4).
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków
określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu
nie przysługują żadne roszczenia.
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także
jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert,
w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Oferta na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/
wyprawki papierniczej. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku 2017/1”
oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu
terminu na złożenie ofert.
VIII.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, partnerem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, partnera lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego, partnera 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez
Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub partnerem zostanie on
wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

IX.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Ewa Pilawa tel. 609-214-208.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:

przedszkole@jasimalgosia.com

4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy
i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienia,
jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje
się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia powinny być przedstawione
przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczanymi
dowodami potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku od przedmiotu zamówienia.
X.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że składając
ofertę akceptuje iż w umowie będą znajdowały min zapisy przewidujące: KARĘ UMOWNĄ w
wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- zmiany terminu płatności;
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia,
potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty
zamieniane.
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy,
grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania
ofertowego i złożonej oferty;
- zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego
i/lub
technicznego).
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem
nieważności.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

