Mielec, 16.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.4/2019
w ramach projektu
„Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasada konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020” z dnia 19 lipca 2017 r., Rozdział 6 Wspólne warunki i procedury
w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5 sekcja 6.5.2 Zasada
konkurencyjności
Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją
projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki
żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:
Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Zamawiający:
Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek
ul. Metalowców 19
39-300 Mielec
NIP: 817 189 14 12
www.bajkoweprzedszkole.mielec.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia (nowy, nieużywany,
pełnowartościowy sprzęt) w pomieszczeniach Bajkowego Żłobka w Mielcu: sprzęt AGD
i RTV oraz sprzęt komputerowy i związany z komputerami.
Wykonawcy powinni w kontakcie z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie 3/7.4/2019.
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Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
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W/w dostawy realizowane będą w ramach projektu pn. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki
żłobkowej w powiecie mieleckim” nr RPPK.07.04.00-18-0026/18 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W przypadkach, gdzie użyto nazw własnych lub znaków towarowych dla opisu przedmiotu
zamówienia, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „typu” lub „równoważny” i należy je
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, poprzez wskazanie modelu, producenta oraz dołączenie atestów,
certyfikatów lub dokumentów równoważnych dopuszczających do stosowania w obrocie
w tym w budynkach użyteczności publicznej.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące; 39700000-9 – Sprzęt gospodarstwa
domowego; 39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
30000000-9 – Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania; 30120000-6 – Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego;
302100000-1 – Urządzenia komputerowe; 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami.

3. Warunki udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy dostaw:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.
3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3.
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3.4. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3.
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3.3. Zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy pozwalają na wykonanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w pkt. 3 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3
oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z CEIDG (wystarczające jest
wskazanie, że w/w jest dostępny w formie elektronicznej pod konkretnym adresem).

5. Harmonogram realizacji zamówienia
5.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Maksymalny
czas wykonania do dnia 07.10.2019 r.

6. Opis sposobu obliczenia ceny
6.1
Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym
koszty dostawy i montażu.
Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości
zamówienia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest:
Koordynator projektu: Katarzyna Rajda-Szostak
tel.: 533-504-550,
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

7. Kryterium i sposób oceny ofert.

1.
2.

Kryterium

Cena brutto
Okres gwarancji/rękojmi
Razem

Maksymalna ilość
punktów

100
100

Waga
(W)

0,90
0,10

Maksymalna ilość
punktów w
danym kryterium
(Pmax)
90
10
100
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Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria:

7.1

a) Cena [C] 90% - (max 90 pkt.)
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena brutto
Sposób obliczenia:
C = (Cmin/Cb) x W1 x 100 pkt
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto oferty badanej
W1 – waga kryterium cena
b) Okres udzielonej gwarancji/rękojmi [G] 10% (max. 10 pkt)
G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji /rękojmi”
gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:
 za udzielenie gwarancji/rękojmi na okres do 24 miesięcy – 0 pkt
 za udzielenie gwarancji/rękojmi na okres wyższy niż 24 miesiące – 10 pkt
7.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
R=C+G
gdzie
R – razem liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium ceny
G – liczba punktów w kryterium okres gwarancji/rękojmi
7.3
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
7.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
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7.7 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 13,

4

7.6 Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie w zakresie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych
dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 3,
 Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych,
 Złoży ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
 Przedstawi nieprawdziwe informacje,
 Złożył ofertę po terminie,
 Złożył ofertę, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7.8 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) jak również protestom
i odwołaniom. Podmiot zwolniony ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis
lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć Zamawiającemu w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.1. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1).
8.2. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
8.3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3),
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 4)
c) Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych (Załącznik 6)
d) Oświadczenie z CEIDG/ właściwego rejestru.
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Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednej, nieprzejrzystej kopercie,
oznaczonej:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedszkole Niepubliczne
Bajkowe przedszkole
Fabiola Słyś - Rolek
Adres do złożenia oferty:
„Profesja” Katarzyna Rajda-Szostak
ul. Kościuszki 25
39-300 Mielec

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.4/2019
Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach projektu pn. „Bajkowy Żłobek – rozwój
opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” nr RPPK.07.04.00-18-0026/18 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać do dnia 25.09.2019 r. do godz. 15:00

9. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście/listownie pod adresem: „Profesja” Katarzyna Rajda-Szostak,
ul. Kościuszki 25, 39-300 Mielec, złożyć, w terminie do dnia 25 września 2019 r. godz.
14.30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się
pod wskazanym adresem.
Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie
będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 roku o godzinie 15:00 w biurze firmy „Profesja”
przy ul. Kościuszki 25, 39-300 Mielec.

10.Dodatkowe warunki
10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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10.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze
wzorem umowy (Załącznik 5).
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10.2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.

10.4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 3 dni kalendarzowych
od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.
10.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży w terminie 3 dni
kalendarzowych, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7).
10.6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega
możliwość podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejny najwyższy
wynik.

11.Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień treści umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub zmiany te są konieczne; zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające
z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne,
strajki itp.),
b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
c) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania w etapie, w którym uczestniczył
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

12.Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
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Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik
nr 4).
Przez powiązania 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,

7

13.Wykluczenia

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.

14.Unieważnienie postepowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

15.Klauzula informacyjna:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Bajkowe
przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, ul. Metalowców 19, 39-300 Mielec, NIP 817 189 14 12,
tel.: 503-622-105, email: fabiolasr@wp.pl;
2) Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Przedszkolu Niepublicznym Bajkowe
przedszkole Fabiola Słyś-Rolek jest Pani Fabiola Słyś- Rolek kontakt: adres e-mail
fabiolasr@wp.pl, telefon: 503-622-105.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w celu
zachowania zasady konkurencyjności na usługi w ramach projektu „Bajkowy Żłobek –
rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim”.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Bajkowy Żłobek – rozwój
opieki żłobkowej w powiecie mieleckim”.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa
nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności
wydatków w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuje,
że:

− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Przedszkole Niepubliczne
Bajkowe przedszkole
Fabiola Słyś-Rolek

Strona
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Załączniki:
1) Załącznik 1 (oferta), 2) Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 3) Załącznik 3 –
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4) Załącznik 4 –
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 5) Załącznik 5 – Wzór umowy,
6) Załącznik 6 – Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych, 7) Załącznik
7 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
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