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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 

 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec 

Zieleniec 90 

07-140 Sadowne 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej  

w Zieleńcu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

- stół masarski z płytą polietylenową gr. 20 mm i półką 100x70x85 cm, 

- kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, kolor INOX, klasa energetyczna A, pojemność 

piekarnika 65-66 l., szerokość 50-60 cm, 

- patelnię elektryczną 5,4 kW na stelażu 70x60x85 cm, kolor INOX, pojemność misy 37 cm, 

przechył misy ręczny, 

- taboret elektryczny 60x60 cm 5 kW, wysokość do 40 cm, obciążenie do 100 kg, 

- zestaw mebli kuchennych wiszących i stojących typowych szer. 250 cm, materiał: płyta 

laminowana, kolor: popielaty szary, szafki dolne: 50 cm = 1 drzwi, 1 półka, 1 szuflada; 100 

cm (pod zlew) z 2 drzwiami, 1 półka; 100 cm = 2 drzwi, 1 szuflada, 1 półka, szafki górne: 

50 cm = 1 drzwi, 1 półka; 100 cm = 2 drzwi, 1 półka; 100 cm = 2 drzwi, 1 półka, 

- stół składany 85x240 cm wys. 75 cm plastikowy, kolor biały lub szary, 

- krzesła plastikowe – 8 szt., kolor popielaty, wysokość 44-45 cm, szerokość 44-46 cm, 

głębokość siedziska 40-45 cm, wysokość całkowita 80-85 cm. 

 

Wyposażenie musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą, kartę techniczną, 

atest PZH. 

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące  

w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 

przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty 

urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione 

będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych  

i technologicznych założone w dokumentacji technicznej i nie będą miały wpływu na zmianę 

ustalonej ceny ryczałtowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Termin realizacji zamówienia: 

Zadanie należy zrealizować w terminie do 31.07.2018 r. 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

Warunki wykluczenia: 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta  

lub 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, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może  

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

Kryteria wyboru ofert: 

Cena brutto – 80% 

Okres gwarancji i serwisu – 20% 
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Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Kryterium 
Max. liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

 

 

Cena brutto 

 

 

80 

 

        Cena najtańszej oferty  

A = ----------------------------- x 80 pkt  

          Cena badanej oferty  

 
 

 

 

Okres 

gwarancji  

i serwisu 

 

 

 

20 

 

 

 

Za każdy rok gwarancji powyżej okresu wymaganego  

(powyżej roku) przyznaje się 5 punktów. Do celów oceny 

maksymalny okres zatrudnienia wynosi 5 lat. 

Okres gwarancji i sewisu Ilość punktów 

rok 0 pkt 

2 lata 5 pkt 

3 lata 10 pkt 

4 lata 15 pkt 

5 lat 20 pkt 
 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru:  

S = A + B 

gdzie:  

S – całkowita liczba punktów,  

A – punkty uzyskane w kryterium cena,  

B – punkty uzyskane w kryterium okres gwarancji i serwisu 

 

Cena powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, 

jak również inne niezbędne do wykonania zadania. 

 

Dodatkowe informacje: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

d) unieważnienia postępowania, jeżeli: 

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 

postępowania, 

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.  

Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 

maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.  

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 

07-140 Sadowne, pokój nr 18, nie później niż do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 10
00

. 

 

Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

OFERTA  „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Zieleńcu” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.04.2018 r. 

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do składania ofert.  

 

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa: 

- kosztorys ofertowy, 

- ofertę przedstawiającą wizualizację oferowanego wyposażenia, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (CEIDG). 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych  

w załączniku do ogłoszenia.  

 

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sadowne.pl  

oraz przesłane oferentom za pośrednictwem e-mail. 

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Wiechowska 

tel. 25 675 34 61 

e-mail: inwestycje@sadowne.pl 

 

http://www.sadowne.pl/
mailto:inwestycje@sadowne.pl

