ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3
z dnia 01.08.2019r.
w ramach projektu:
„Odtwarzanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez kontynuację tradycji edukacyjnych i
kucharskich na Warmii i Mazurach”
nr wniosku: RPWM.01.05.02-28-0053/19
na dostawę mebli szkolnych
oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako:

39160000-1 meble szkolne
Zamawiający:

Grupa Edukacyjna Progres s.c.
Agnieszka Portała, Luiza Wnuk
Wilimowo 11j, 11-041 Olsztyn

Osoba do kontaktu w sprawie Luiza Wnuk
e-mail: luiza.wnuk@op.pl
zapytania:
Miejsce składania ofert:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”, ul. Piłsudskiego
54a, 10-450 Olsztyn

1. Opis przedmiotu zamówienia
Opisano w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Kryteria oceny ofert i ich waga:
1. Informacje ogólne:

2. Kryteria dostępu:

1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na
podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz wyniku
osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
1.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który
po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę
punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o
poniższe kryteria.
1.3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania
ofertowego należy składać je pisemnie na adres email
luiza.wnuk@op.pl, najpóźniej do trzeciego dnia przed
terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie udzielona
także w formie pisemnej.
2.1. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące
warunki:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.

•

Zapewnią na przedmioty objęte zapytaniem ofertowym
okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata.

3. Zasady spełnienia i
weryfikacji
kryteriów
dostępu:

3.1. Informacje zawarte w Formularzu ofertowym;
3.2. Złożenie Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
zamówienia dotyczące braku powiazań oraz spełniania
kryteriów dostępu
3.3. Złożenie Załącznika nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy w
zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów dostępu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
4. Kryterium
Cena – waga 100% (max. Ilość punktów do uzyskania w
merytoryczne:
ramach kryterium: 100 punktów)
Określenie ilości punktów jaką dany Oferent uzyska za
ten element oceny w każdej z części przedmiotu
zamówienia przeprowadzone zostanie wg
następującego wzoru:
(Cn/Cb) x 100 = liczba punktów badanej oferty w
kryterium cena w danej części przedmiotu zamówienia
w tym:
• Cn - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert w
danej części przedmiotu zamówienia,
• Cb – cena brutto oferty badanej w danej części
przedmiotu zamówienia.
Za najkorzystniejszą w całym postępowaniu zostanie
uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę
punktów w danej części przedmiotu zamówienia – każda
z części stanowi oddzielną część i jest oceniana
oddzielnie. Dla każdej części na jakie został podzielony
przedmiot zamówienia zostanie sporządzony protokół z
wyboru.
5. Zasady spełnienia i
5.1. Informacje zawarte w Formularzu ofertowym; ocena
weryfikacji
kryteriów
zgodnie z ww. wzorem.
merytorycznych:
3. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:
1.
2.
3.
4.

Składając ofertę, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na wykonanie usługi.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
Płatność za realizację usługi będzie dokonana po wykonaniu i odebraniu usługi.
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną niezmienną do zakończenia realizacji
usługi, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn.
zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie
podatki i inne koszty (w tym koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego itp.),
które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy. Powinny one być doliczone do
ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie. Należy przewidzieć cały przebieg
usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien
uwzględnić w zaproponowanej cenie.

4. Termin i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej papierowej osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą,
emailem (skan podpisanej oferty) na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do dnia 09.08.2019r.
godz.10.00 (liczy się data wpływu), miejsce składania ofert: Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Piątka”, ul. Piłsudskiego 54a, 10-450, sekretariat, email: luiza.wnuk@op.pl
Podmioty, które złożą oferty w formie emaila powinny dosłać/dostarczyć oryginały ofert w formie
papierowej.
5. Tryb postępowania:
Zasada konkurencyjności.
6. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który
złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną
podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej
przez Zamawiającego.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
5. Zleceniodawca powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o
wynikach postępowania.
6. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych
zadań.
8. Termin realizacji umowy – 30.08.2019r.
9. Wnioskodawca przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, na warunkach określonych w projekcie
umowy oraz w następujących okolicznościach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na przedmiot zamówienia;
b) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej
przewidzieć. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia
nagłych zmian stanu prawnego, działań i zaniechań organów władzy publicznej,
konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych w
realizacji przedmiotu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej
(powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii
elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.

3) Zamawiający przewiduje okoliczności zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania o okres
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,
w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
b) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez
strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był
dokonany wybór Wykonawcy.
Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi
być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym
odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych.
7.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).
Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem
przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia
postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz
wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak
podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające
oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te
instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego. Ponadto dane
mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk,
biuro rachunkowe– takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko
zgodnie z poleceniami.
6. Oferent posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia
roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej
zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane
podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia
oraz ich rozliczenia
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zamówienia dotyczące braku powiazań oraz
spełniania kryteriów dostępu.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3 z dnia 01.08.2019 r.
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko pracownika/ów
bezpośrednio
zaangażowanego/ych do
wykonania zamówienia.
Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
Wyszczególnienie
Oferuję
wykonanie
całości
przedmiotu zamówienia za cenę:

Kwota netto w PLN i kwota brutto w PLN
1. Kwota netto w PLN - ……………………….…………….…….
2. Kwota brutto w PLN - ……………………………….…………

Okres gwarancji (w miesiącach)

Termin realizacji zamówienia:
Załączniki:

Data i czytelny podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zamówienia
dotyczące braku powiazań oraz spełniania kryteriów
dostępu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE Wykonawcy zamówienia
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3
z dnia 01.08.2019r.

Ja , niżej podpisany/a:
.......................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że nie jestem powiązany/a 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 osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
a.
b.
c.
d.

uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie 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.

Oświadczam, że:
•
•
•

Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE Wykonawcy zamówienia
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3
z dnia 01.08.2019 r.
Oświadczenie od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 01.08.2019 r
Ja , niżej podpisany/a:
...................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Pieczątka Wykonawcy

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3 z dnia 01.08.2019r
Opis przedmiotu zamówienia
Termin realizacji umowy – do 30.08.2019r.
Lp Nazwa

ilość opis

1

Stół

24

130x50 rozm. 3-4, 2os., stelaż aluminium, blat
buk, obrzeże ABS, narożniki proste

2

Stół

16

130x50 rozm. 5-6, 2os., stelaż aluminium, blat
buk, obrzeże ABS, narożniki proste

3

Krzesło

48

krzesło z regulacją wysokości 3-4 - aluminium buk

4

Krzesło

32

krzesło z regulacją wysokości 5-6 - aluminium buk

5

regał średni z 2 półkami i przegrodami

12

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu. •
wym. 76 x 38 x 115 cm

6

Drzwi małe do regału żółte 36SZT. 23%
1 436,40

36

• 1 szt. • wym. 34,7 x 36,8 cm

7
8
9
10

Drzwi małe do regału limonka
Drzwi małe do regału fioletowe
Drzwi małe do regału zielone
regał wysoki z 3 półkami

12
12
12
3

• 1 szt. • wym. 34,7 x 36,8 cm
• 1 szt. • wym. 34,7 x 36,8 cm
• 1 szt. • wym. 34,7 x 36,8 cm
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu. •
wym. 76 x 38 x 152 cm

11 Blat okrągły z bukowym ob.

1

Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr.
18 mm w tonacji buku, wykończone bukowym
lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm.

12 Nogi okrągłe z 2 dokr. rozm. 3, 4 i 5 58/64cm/70cm (4szt.)

1

Komplet drewnianych nóg do blatów z
kolorowym obrzeżem i blatów kolorowych • 4
szt. • rozm. 3, 4, 5 (58, 64, 70 cm)

13 Krzesło obrotowe czarne

4

Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość
siedziska ustawiamy w dowolnej pozycji za
pomocą podnośnika pneumatycznego.
Dodatkowo regulować możemy również
odległość oraz kąt nachylenia oparcia względem
siedziska. Bardzo stabilna, pięcioramienna
podstawa zwiększająca komfort użytkowania.
Materiał 100% włókna syntetyczne.

14 Zestaw siedzisk 6os

Meble są tapicerowane odporną na ścieranie
tkaniną poliestrową (100 000 cykli) w
stonowanych kolorach i wyposażone w niskie,
okrągłe nóżki. Atest trudnozapalności m. in: BS
EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium
Hazard. # wys. siedziska 42 cm Pufa 1-osobowa
granatowa Pufa 1-osobowa jasnoszara Pufa 2osobowa granatowa Oparcie pojedyncze niskie
jasnoszare Łącznik metalowy, 4 szt.

15 Krzesło rozm. 6 szare

4

Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego,
wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym
kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został
wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Lekko
sprężyste oparcie w naturalny sposób
dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko
rozstawione nogi zapewniają wysoką stabilność.
Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a
powierzchnia siedziska moletowana, odporna na
zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.

16 Szafa wysoka mix - biała

3

Szafy wyposażone w półkę i drzwiczki w górnej
części oraz 8 szuflad w dolnej. Półki pozwalają na
przechowywanie segregatorów. Szuflady
zamocowane na solidnych prowadnicach,
uniemożliwiających ich wypadanie z szafki.
Wykonane z płyty laminowanej o grubości 18
mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS
multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z
kolorowej płyty MDF. • wym. 94 x 45 x 189 cm

17 Blat Flexi półokrągły - bukowy

3

Blaty wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, z
kolorowym lamiatem HPL. Rogi blatów delikatnie
zaokrąglone • wym. 120 x 60 cm

18 Komplet nóg do blatów Flexi - wys. 58
cm

3

4 szt

19 regał niski z półką i przegrodami

1

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu. •
wym. 76 x 38 x 80 cm

20 Drzwi małe do regału klon
21 regał wysoki z 3 półkami

4
1

22 Drzwi duże do regału zielone

4

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu. •
wym. 76 x 38 x 152 cm
• 1 szt. • wym. 69,8 x 36,8 cm

23 Ławeczka szatniowa regulowana z
wieszakiem - aluminiowy - buk

3

Szatnia z regulowaną wysokością, wykonana z
profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm,
w 6 kolorach stelaża. Siedzisko i półka wykonane
z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.
Szatnia posiada stopki regulujące poziom. • wym.
121 x 39 x 141-179 cm • wys. ławeczki 40 cm

24 Krzesło konferencyjne Black czarno popielato - czarne

10

Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został
wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze
czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys.
47 cm • czarno - popielato - czarne

25 Biurko

2

Wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane
na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka.
Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym.
wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm • wym. wewn.
szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm • szer. przestrzeni
na krzesło 67 cm

26 Szafa wysoka z drzwiczkami - biała

4

Szafy wyposażone w drzwiczki i półkę w górnej
części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części.
Półki pozwalają na przechowywanie
segregatorów. Wykonane z płyty laminowanej o
grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym
obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty
wykonane z kolorowej płyty MDF. • wym. 94 x 45
x 189 c

