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Zapvtanie ofeńowe 6/08/2017
z dnia 24.08.2077 t.

L Znak sprawy: BFE.XXlll.041.1.2017.RPMP.tO.Ol.02-72-0163 I 77

l|. zamawiający:

Gmina Brzesko

U|. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
Tel. + 48/ 14 68 63 100
Fax. +48l 14 68 65 345

|||. Tryb udzie|enia zamówienia:
Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofeńowego z8odnie z zasadą konkurencyjności,
o której mowa W sekcji 6'6.2 Podręcznik kwaIifikowania WydatkóW objętych dofinansowaniem w
ramach RegionaInego Programu operacYjnego Województwa MatopoIskiego na |ata 2o74-2o2o'
Wwyczne Programowe Inst}.tucji zarządzajqcej RPo WM 2014-2020 (stan na 24 stycznia 2017 r)

|V. Wspó|ny slownik cPV:
39.10.00.00-3 Meble
39162100-6- pomoce dydaktyczne
30190000-7 Różny sprzęt i artykutu biurowe
37000000.8 |nstrUmenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieś|nicze,
materialy i akcesoria artystyczne

V opis p.fedmiotu famówienia:
1. Nazwa zamówjenia
Przedmiotem famówienia jest zakup i dostawa (|oco Zamawiający) fabrycznie nowych meb|i,
Wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych W ramach rea|izacji projektu ,,PRzEDszKoLE BEz
GRAN|C''- wysokiei iakości edukacja w nowych oddziałach p.zedszko|nych w oWP przy
Publicznej Srkole Podstawowei nr 2 w Brresku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Ma|opoIskiego na |ata 2014.2020.

2' Pr.edmiot zamóWienia
a) Prfedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych meb|i, wyposażenia,

pomocy dydaktycznych do nowotworfonych oddfiałów prfedszkoInych przy Publicznej SzkoIe
Podstawowej nr 2 w Blfesku.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniajqry
rodzaj i i lość asortymentu stanowi Wykaz meb|i, Wyposażenia i pomocy dydaktycznych w
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ramach reaIizacji projektu ,,PRZEDsZKoLE BEz GRANIc'- wysokiej jakości edukacja W nowych
oddzialach przedszkolnych w OWP przy Publichej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku
stanowiący zo|ącznik ''..1 do niniejszego zapytania.

b) Wszystkie WyrobY powinny być fabrycznie nowe/ tfn' że żadna cfęść sk|adająca 5ię na dany
wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty
bezpiec2eństwa.

c) Dostawa będzje obejmować fabrycznie nowe ańykuły, które fosta|y sfczegółowo opisane
w zolqczniku nr 7 do niniejsrego zapytania ofertowego.

d) W załączniku ff L oftf nr 2a mogą występować nafwy wlasne, znaki towarowe |ub być podane
niektóre charakterystyczne d|a producenta wymiary' Nie są on € wiążące i można dostarczyć
orf edmiotv równoważne.

e) zamawiający dopuszcza moż|iwość zakuptl idostarczenia pżedmiotów równoważnych opIsywanych
w fa|' Nr 1 i nr 2a, nie 8orszYch od wymaganych' W takiej sytuacii Zamawiający wymata złoźenia
Wykazu mebli, Wyposażenja, pomocy dYdaktycznych oraf sprzętu T|K Wraz f opisem parametrów
pokazujących, że proponowany przedmiot zamiennY spe|nia wymienlone Wyma8ania zarówno pod
Wf8lędem technicznYm ijakościowym wraz zoświadcfeniem producenta że proponowane urządzenie
jest lównoważne do zaproponowane8o W zał' Nr 1do fapytania ofeńowego co do ce|u je8o
przernacfenia.

f) zamawiający wymaga od wykonawcy dostarcfenia własnym transportem zakupionych
towaróW łącznie z rozładowaniem, W godzinach i dniach pracy wskazanych pEez
ZamaWiajqce8o.

g) Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia meb|i, pomocy dydaktycznych zgodnych |ub
róWnoważnych pod Wz8lędem jakości (|ub |epsfych)' estetyki, funkcjonalności
i bezpiecfeństwa z opisem zawartym w załqczniku do niniejszego zapytania

h) W ramach usłu8iWykonawca ponosi i rozIicza wszystkie koszty zwiazane z dostawą izakupem
przedmiotów Wyszczegó|nionych w zalączniku nr 1'

i) zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert częściowych.
j) Zamówienie niniejsze składa się z następujących częśc., zadań:

zadanie nr |_ MEBLE I WYPo5AŻENlE

Zadanie nr l l l - POMOCE DYDAKTYCZNE

3'Źródło finansowania:
Zamówien.e jest reaIizowane w ramach projektu ,,PRzEDszKoLE BEz GRAN|c.'. wysokie.i iakości
edukacja w nowych oddziatach przedszko|nych w oWP prfy Pub|icznei szko|e Podstawowej ńr
2 w Brzesku, RPMP.1o.o7.o2.72.ot63l77. Projekt jest Współfinansowańy przez Unię Europejskq
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re8ionalne8o w.amach Re8iona|nego Programu
operacyjnego Województwa Ma|opolskie8o na Iata 2014-2020, oś Priorytetowa 10.
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v|. Termin reaIizacjI zamówienia ipłatności

a)Termin rozpoczęcia realizacji zamóWjenia: z dniem podpisania umowy

b)Termin zakończenia:

Zadanie nr | - MEBLE I WYPOSAZENIE: do d nia Z9.O9.2O77 r.

Zadanie nr l l l - POMOCE DYDAKTYCZNE: do dnia 22.09.2077 t.

V||. Waruńki udziału w postępowaniu

1. o udfielenie zamówien.a mogQ ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)posiadają odpowlednie kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia okreś|onej dfiata|ności
będacej przedmiotem zamówienia,
b) dysponujq odpoWiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania
famówienia,

c) 5a w s}.tuacji ekonomicznej if inansowej pozwaIającej na wypełnienie zobowiafań Wynikających
z zamÓwienia,
d) nie podle8ają wyk|ucfeniu 2 udziału w postepowaniu, o którym mowa w punkcie x. zapytania
ofertowego.

2' ocena spełnienia W/w warunków dokonana zostanie z8odnie z formułq sPEŁNIA/NIE sPEŁNlA
w oparciu o informacje zawańe W przedstawionych oświadczeniach idokumentach' z ich treści
musijednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia W/w warunki.

V|||. Lista dokumentóVoświadcfeń wymaganych od Wykonawcy

l.Podpisany formu|arz oferty stanowiący fałacznik nr 2 do fapytania ofertowego oraz 2a
stanowiqcy Wyszcf e8ó|nienie cen jednostkowych

2'oświadczenie o braku podstaw do Wyk|uczenia- zatącznik nr 3 do niniejszego zapytania

3' ośWiadczenie o spełnieniu warunków postepowania. załqcznik nr 4 do niniejsfego fapytania
ofeńowego

|x. Kryteria oceny o'eń

1' Przy Wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiajqcy będzie kierował 5ię następującymi
kryteriami oraz W następujqcy 5posób będfie oceniać ofeńy:
- cena (C)
- termin wykonania (T)
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L.p. Opis kryterium ^/ata kryterium MaksvmaIna I icfba ounktów
iakie może otżvmać ofeńa

I Cena (C) aa% 88 pkt.

z Termin wykonania(r) 1-2 %

0 pkt. - do 29.09.2017 r. dla zadania nr I
0 pkt. - do 22.09.2017 r. dla zadania nr l l l

12 pkt. - od 28.09.2017 i mniej dla zadania nr I
12 pkt. -od 21.09.2017 r. imniej dla zadania nr

l

Razem 700% MaksvmaIna Iiczba punktóW - 10o pkt

Zasady punktacji
Termin  wykonan ia :  zadan ie  nr  I  do  29 .09 .2017 r . r . , zadan ia  nr  l l l  22 .092017r .
za termin wykonania krótszy (za każdy dzień 5króconego terminU wykonania otrzyma
jeden punkt) tj. od 28.09.2017 r. i mnaej dla zadania I oraz od 2L.09.2OI7 r' i mnaei dla
fadań nr  | | |
Wykonawca otrzyma maksymalnie 12 pkt. (za termin Wykonania o 12 dni krótszy niź
wskazany w punkcie Vl Zapytania ofertowego)
Wed|ug poniższego Wzoru:
Cena - waga kryterium 88 pkt
spo5ób obIiczenia:
Pk1= (Cn /  Cr  x  88 %)x 100
Pk1_ ilość punktóW dIa kryterium cena
cn _ najniższa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanei
Termin wykonania- waga krlterium 12 pkt

sposób obIiczenia:
Pk2 = (Tw / Twn x 12 %) x L00
Pk2 - iIość punktów dIa kryter.um termin wykonania
Tw' iIość punktów przyznana za skrócony termin wykonania (za każdy dfień krótszego
terminu wykonania prfyznawany jest jeden punkt {Tw) - maksymalnie Tw=12
Twn - najWiększa Iiczba punktóW za najkrótszy termin Wykonania {TWn=12)
Liczba punktów za poszcze8ó|ne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić
końcowq ocenę oferty (o=Pk1+ Pk2)

2' leżeIi zamawiajqcy nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze Względu na fakt, że
dwie lub więcej ofeń przedstawia taki sam bi|ans ceny iterminu Wykonania, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z nlż5zq ceną.

3' oferta może uzYskać maksymalnie 100 pkt'

(
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4' zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, które8o oferta uzyska największa |iczbę
punktow.

5' cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie pod|egają ne8ocjacjom na
żadnym etapie postępowania'

6. za ofeńę najkorfystniejszą fostanie uznana ofeńa niepodle8ająca odrzuceniu, ztożona przez
niewYk|ucfone8o f postępowania Wykonawcę, która uzyska największa i|ość punktóW.

7' Kr}teria Weryfikowane będq na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofeńowym _
załącznik nr 2 i 2a do niniej5zego fapytania ofertowego.

8' obIiczenia dokonywane będą z dokladnościq do dwóch mi € jsc po przecinku'

9. cenę oferty na|eży podać w kwocie brutto z wyszcfe8ó|nieniem podatku VAT W po|skich
zlotvch.

10' Podana cena będfie obowiqfywać strony przez caĘ okres reaIizacji zamówienia iobejmuje
ona wszYstkje koszty zwiqlane f reaIizacJą zamówienia.

11'leże|i Wykonawca, które8o oferta fostała wybrana jako najkorzystniejsza uchy|a się od
podpisania umowy, zamawiajqcy może wybrać ofertę koIejną, której przyznano największa
IiczbQ punktów spośród złożonych wcześniej ofert'

X. Wvkluczenia:
z udziału w postępowaniu wyk|uczone są podmioty powiqzane (osobowo Iub kapitałowo}
f zamawiającym i Partnerami projektu, W ramach którego prowadfone jest zapytanie ofertowe.
Przez powiązania kapitałowe Iub osobowe rozumie się wfajemne powiqfania między
zamawiającym, a Wykonawcą, poIegające na:
a) uczestniczeniu w spólce jako wspó|nik spótki cywiInej IUb spółki osobowej'
b) posiadaniu udzialóW Iub co najmniej 10 % akcji,
c) pełnieniu funkcji czlonka organu nadzorcze8o Iub zarządzajqcego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunkU prawnym Iub faktycznym, który może budzić uzasadnione
WqtpIiwości, co do bezstronnośc. w wyborze wYkonawcy, W szcfegó|ności pozostawanie w
zwiqzku małżeńskim, W stosunku pokrewieństwa Iub powinowactwa W Iinii prostej,
pokrewieństwa Iub powjnowactwa w linii bocznej do drugie8o stopnia Iub W stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikac,ia na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wyk|uczenja _ Za|qcznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

X|' Miejsce, termin składania iotwarcia ofert.
1' Termin sktadania ofert upływa w dniu 4 września 2017 r do 8odfiny 14.00
2' Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień' godzina)oraz otrzyma ko|ejny numer
3. ofertę na|eży z|oźy.. .b

Unia Europejska



ł\ ltnroporsl<ł
unia europejsxa l--l-l

Efopetk andBf | . . l

a) osobiście W zakIejonej kopercie na adres zamawiajqcego: Urząd Miejski w Brzesku
ul.Glowackiego 51, 32-800 Brzesko z dopiskiem ofetto no zokup i dostowe mebli i pomocv
edukocvinvch w fdmdch proiektu pn. ,PRzEDszKoLE 8Ez GRAN|c''- wysokiei jakości edukacja
w nowych oddzialach przedszko|nych w owP przy Pub|icznei szko|e Podstawow€j nr 2 w
Srzesku

lub
b) złożlyć za pośrednictwem poczty na adres zamaw.ajqcego: Urząd Miejski w Brzesku
ul.Glowackiego 51, 32-800 Brzesko z dopiskiem ofefto no zokup idostdwe mebli i pomocv
edukocvinvch w rumdch proiektu pn' .,PRzEDszKoLE BEz GRAN|c.'. wysokiej iakości edukacja
w nowych oddfiałach prfedszko|nych W oWP przy Pub|icznej sfko|e Podstawowej nr 2 w
Brzesku

tuo

c)przesłać pocztą e|ektronicfną na adres e-mai|owy: fundusze2@brfesko'pl, W tYtu|e emai|a
wpisać|. ofe|tą na zdkup i dostawe mebli i Domocv edukdcvinvch
4. za termin ztożenia oferty uważa 5ię jej termin wpływu do Zamawiające8o, oferty zlożone po
terminie zostaną niezw|ocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
5. otwarcie ofeń nastQpi w dniu 4 września 2017 r. o godzinie 14.10 przez Komisję powołaną w
dniu 3 sierpnia 2017 r pr2ez Burmistrza Brzeska.

x|l. opis sposobu przygotowania ofeń.
1. Wykonawcy maja obowiqzek zapoznać się doktadnie z treścia zapytania ofeńowe8o Wraf z
załacznikami.
2. Wykonawcy przygotujq j przedstawiq swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania
ofeńowe8o wraz z załącznikami'
3. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
4. Każdy WykonaWca może złoźyć tylko jedną ofertę'
5. ofeńę naIeży z|ożyć W języku poIskim w formie pisemnej W jednym egzempIarzu
6. oferta powinna być czytelna i podpisana przef osoby uprawnione do reprezentowania

7. Jeże|i oferta zostanie podpisana przez pelnomocnika Wykonawcy' dodatkowo na|eźy załączyć
petnomocnictwo do reprezentowania W niniejsfej proceduże zapytania ofenowe8o.
8. za podpisanie oferty Uznaje się czyte|ny podpis wraz z pieczątka firmową
9' zaIeca się, aby Wszystkie strony oferty były trwa|e ze sobą potączone i kolejno ponumerowane.

10' .leże|i Wykonawca wprowadzi poprawki Iub korekty na składanYch dokumentach
powinien złożyć podpis przy korekci €  Wraz z data.
77. Wymaga się aby ofeńa dostarcfona osobiście |ub za

dostarczona w f aklejonej kopercie.

pośrednidwem poczty była

.b
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72. Treść oferty musi odpowiadać treśc. zapytania ofertowego i zostać sporządzona Wed|u8
formuIarza oferty stanowiące8o zalqcznik n | 2 i 2a,3 o|az 4 do niniejszego zapytania ofertowego'
13' Formulan oferty stanowiQcy zalącznik nr f i 2a do zapytania ofeńowego oraz
oświadczenia - załacznik nr 3 i nr 4 powjnny zostać złożone W ory8inaIe'
L4' famawiający nie ponosi odpowiedfia|ności fa zdarzenia wynikające f njena|eżwego
oznakowania kopeńy Iub braku które8oko|wiek z dokumentów lUb wymaganych informacji, w
sfczegó|ności za nieterminowe dostarczenie oferty Iub prfedterminowe otwarcie'
15. Nie przewiduje się Wniesienia wadium'

x|||. Przeslanki od.rucenia ofeńy
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego |ub
2) została ztożona po terminie 5kładania ofert określonym w zapytaniu ofeńowym, Iub
3) fostala z|ożona przez Wykonawcęi

niespełniajacego warunkóW udziału w postępowaniu, okreś|onych w zapytaniu
ofertowym lub

. powiqzanego osobowo |ub kapitałowo z Zamawiajqcym Iub osobami upoważnionymi
do zacią8ania zobowjązań w imieniu zamawiającego Iub osobami wykonujqcymi w
imieniu zamawiającego czynności zwiQzane z przygotowaniem i pneplowadzeniern
procedury wyboru Wykonawcy,

x|v. sposób porozumiewania się z zamawiającym:
1. Zamawiajqcy ustaIa, że W postępowaniu o udzieIenie zamóWienia ośWiadczenia, wn.o5ki,
fawiadomienia ofaz informacje zamawiający i WykonaWcy przekazujq pisemnie (nr fax 14
6630545) |ub drogą e|ektronicznq na adres: fundu5ze2@brzesko.pI z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
2' zamawiający Wyma8a, aby oferty wraz z dokumentam. i oświadczeniam i wymaganym i przez
zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności W formie pisemnej.
3. zamawiający wyma8a, aby wyjaśnienia dotyczqce treści złożonych ofeń oraz dotyczące
oświadczeń i dokumentóW, o których mowa w pkt V||| były skladane pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
Do kontaktów z Wykonawcaml uprawniona jest :UrszuIa Białka te|' 513 190 060
twa iuD|nsKa Ioron bU/ ó/5 ót ,4

xV. Termin związania ofeńą:
Wykonawca zwiqzany będzie zlożonq ofertą przez okres 30 dni, l iczqc od dnia up|ywu terminu
sktadania ofert.

xv|. Informacia o zakończeniu postępowania
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiajqcy famieści na stronie internetowej
lrl l!t//www.brrcrko p or.rz http://www .sD2brfc!lepf o:
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1) wyborze wykonawcy,
2) odrzuceniu wszystk.ch złożonych ofeń,
3) niezłożeniu źadnej ofeńy,
4) fakończenju tego postępowania bez Wyboru żadnej z ofert'

Niefa|eżnie od zamieszcfenia informacji na podanych Wyżejstronach internetowych o Wynikach
postępowania zamaWiajqcy poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział W
postępowanIu.

xV||. Dopuszczone warunki zmian umowy zawańej w wyniku przeprowadzon €8o zapytania
ofertowego
1' Przesunięcie terminów, fmiana sposobu Iub zakresów Wykonania przedmiotu zamóWienia, w
uzasadnionym przypadkach Wynikających z:
. rmian w harmonogramie projektu
. innych istotnych oko|iczności, nie dających 5ię przewidzieć na etapie składania oferty, pod
Warunkiem ich stosownego uzasadnienia iakceptacji przez odpowiednią instytucję
Wspó|finansujqcq reaIizowany projekt.
2' W przypadkach wymagajqcych uzyskania z8ody odpowiedniej instytucji współfinansujacej
realifowany projekt, Wprowadzenie zmian moż|iwe jest po uzyskan.u jej zgody.
3. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wyma8a aneksu spo.zqdzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności

xvl||. zastrf eźenia zamawiającego:
1' ZamaWiajqcy zastrze8a sobie możliwość wezwania Wykonawcy do z|oŹenia wyjaśnień w
terminie wYznaczonym przez Zamawiającego.
2' zamawiajqcy zastrze8a 50bie moź|iwość Wezwania Wykonawcy do uzupełnienja ofeńy o
brakujqce dokumenty W terminie wyznaczonym przez zamawiajqce8o'
3. zamawjajQcy zastrzega moź|iwość unieważniania zapytania ofeńowego w przypadku braku
wystarczajacych środkóW finansowych zarezerwowanych na jego reaIizację'
4' zamaW.ajacy poprawi w ofercie ocfywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocfnie
poinformuje Wykonawcę.
5' ZamaWiajqcy Wezwie Wykonawców, którzy nie f|oży|i Wyma8anych dokumentów Iub
oświadczeń bądź złożone dokumenty i/|ub oświadczenia zawierajq braki, do ich uzupełnien.a W
wyznaczonym terminie' czynność uzupelniania dokumentów i/|ub ośWiadczeń jest czynnością
jednokrotna'

ZalącznikiI
zatącznik nr 1: specyfikacja |stotnych Warunków zamówienia
zalącznik nr 2 FormuIarz oferty
Zalqcznik nr 2a:Wyszczegó|nienie cen jednostkowych do formu|arza ofertowego

załacznik nr 3: ośWiadcfenie o braku podstaw do wyk|uczenia
Załqcznik nr 4: oświadczenie o spełnianiu WarunkóW postępowania
zatacznik nr 5: Umowa 'i1:',i.i]!]ir.iJi;])'f"
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