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    Świecie, 12.04.2018r. 

 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 

na zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Projektu „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa  
i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji” 

  
 

I. Zamawiający:    Gmina Świecie, ul. Wojska polskiego 124, 86  100 Świecie 
NIP: 559 100 36 06, tel. 52 333 23 30, e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu 

 

II. Tryb zapytania: zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności  
zawartą  w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  na lata 2014-2020  

 
III. Przedmiot zamówienia:  

Gmina Świecie zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej zakup wraz z dostawą wyposażenia 
dla Projektu „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji  
i Rehabilitacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Solidarne społeczeństwo 
i konkurencyjne kadry. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części stanowi załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.  
Część I – zakup i dostawa mebli 
Część II – zakup i dostawa artykułów sportowych i dydaktycznych  
Część III – zakup i dostawa urządzeń komputerowych 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. dotyczących realizacji jednej, 
dwóch lub trzech części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej 
niż jedną część zapytania pod warunkiem możliwości realizacji usług, tj. posiadania adekwatnego 
potencjału 
IV. Wspólny słownik zamówień (CPV) 

1) 39100000  -  3 Meble 
2) 39113000  -  7 Różne siedziska i krzesła 
3) 30200000  -  1 Urządzenia komputerowe 
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4) 48190000  -  6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
5) 37400000  -  2 Artykuły i sprzęt sportowy 
6) 39162100  - 6 Pomoce dydaktyczne 

 
V. Zakres zadań po stronie Wykonawcy: 
 

1) Zapewnienie realizacji przedmiotu zamówienie zgodnie z ofertą i późniejszą umową. 
2) Dostarczenie wyposażenia spełniającego wymagania niniejszego zapytania ofertowego do 

siedziby Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu, ul. Św. Wincentego 3, 86 - 100 
Świecie woj. Kujawsko - Pomorskie 

3) Zapewnienie  gwarancji na przedmioty wymienione w załączniku nr. 2  „Szczegółowy opis 
przedmiotu”: na co najmniej 24 miesiące. 

4) Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonymi 
urządzeniami lub wyposażeniem: dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz inne 
wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności z Polska Normą, Aprobatą Techniczną. Dokumenty, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku 
polskim. 

5)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

VI. Zadania po stronie Zamawiającego: 
 

1) Płatność na podstawie wystawionej faktury zgodnie z umową. 
2) Zamawiający nie zwraca kosztów transportu przedmiotów z pkt. III do miejsca realizacji 

zamówienia wymienionego w pkt.V. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia dla części I, II, i III: 

1) Planowany początek realizacji zamówienia – 20.04.2018 r. (złożenie oferty) 
2) Planowane podpisanie umowy – 27.04.2018 r. 
3) Dostawa zamówienia – maksymalnie 30 dni od podpisania umowy 

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu: 

1)   O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
   posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,  

   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

   nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a 
także nie zalegają z opłaceniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu). 

2) 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 
1, należy dołączyć:  

a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) ,,Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych” - Załącznik nr 3, 
c) Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie własne wykonawcy 
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego (Załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego) formularza, w postaci wydruku komputerowego lub 
wypełnionego ręcznie bez wprowadzania modyfikacji poza ich wypełnieniem w miejscach do 
tego przeznaczonych. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty. Wraz z ofertą należy 
złożyć wszystkie wymagane w zaproszeniu dokumenty i oświadczenia (pkt. VIII) 

3) Sposób upublicznienia zapytania: opublikowanie nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2018 roku na 
stronie internetowej bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, stronie 
Zamawiającego swiecie.eu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

4) Postępowanie realizowane jest w sposób transparenty, z zachowaniem uczciwej konkurencji i 
równego traktowania Wykonawców. 

5) Złożenie oferty niepodpisanej, niezgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym 
zaproszeniu, niezgodnej z przedmiotem zamówienia albo niezawierającej wszystkich 
wymaganych dokumentów i oświadczeń skutkuje odrzuceniem 

6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 
7) Zaleca się dołączenie skróconych opisów poszczególnych produktów, potwierdzających 

spełnienie minimalnych parametrów (pkt III) 

8) Udzielanie informacji ze strony Zamawiającego: 
 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 
zapytania o cenę. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do 
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Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert;  

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;  

 Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieści na własnej stronie 
internetowej i/lub w systemie informatycznym Baza Konkurencyjności 
(www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) bez ujawniania źródeł zapytania 

 
Osoby upoważniane do udzielania informacji ze strony zmawiającego: 

 
a) Ewelina Janiszewska, tel:  tel. 665 600 652  e-mail:  kierownik@oiir-swiecie.eu   

 
9) Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Świeciu., ul. Wojska 
Polskiego 124, 86-100 Świecie, pok. Nr 21 sekretariat do dnia 20.04.2018 r. do godziny 
15:00.  

b) Oferta powinna być złożona w kopercie z opisem: zakup wraz z dostawą wyposażenia dla 
Projektu „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i 
Rehabilitacji” 

c) Otwarcie ofert nastąpi 23.04.2018 r o godz. 10.00, przy ul. Wojska polskiego 124, 86 – 
100 Świecie w pok. Nr 20  

d) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być  złożone  wg  takich  
samych  wymagań  jak  składana  oferta, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. „ZMIANA 
OFERTY” zostanie dołączona do pierwszej oferty Wykonawcy. Wycofanie oferty 
powinno odbyć się za stosownym powiadomieniem pisemnym. 

e) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 
oferty po upływie terminu składania ofert.  

X. Kryteria oceny ofert i proces wyboru Wykonawcy: 
 

1) Spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty. 
2) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium najniższej ceny 60% 

oraz termin realizacji oferty 40% 
3) Sposób obliczenia oferty: 

Kryterium I: cena oferty – 60 pkt 
Oferty w tym kryterium otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru: 

najniższa oferowana cena/cena oferty badanej* 100 pkt * 60% = liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium wyniesie 60 pkt. 
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Kryterium II: termin wykonania zamówienia – 40 pkt. 
 
Punkty przy zastosowaniu kryterium: 

a) termin wykonania zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 
 0 pkt, 

b) termin wykonania zamówienia do 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - 
10 pkt, 

c) termin wykonania zamówienia do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 
25 pkt. 

d) termin wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 
40 pkt. 
 

Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 
40 pkt. 

 
4) Wybór      najkorzystniejszej      oferty      oraz      informacje o formalnościach, jakie powinny 

zostać dopełnione po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia publicznego: 

a) Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie  
wymaganiom określonym w zaproszeniu i jego załącznikach oraz przedstawiać będzie 
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert. 

c) Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy. 

d) W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą 
przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje 
pełnomocnik 

e) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania  
umowy.   

 
5) Ogłoszenie wyników prowadzonego postępowania: 

 
Zamawiający powiadomi  pisemnie   uczestników     postępowania o wynikach postępowania 
oraz zamieści stosowną informacje na swojej stronie internetowej i/lub w systemie 
informatycznym Baza Konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
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6) Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania: 

a) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie 

lub  wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

c) jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy   
 

7) Finansowanie: 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

8) Uwagi końcowe: 
a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są  

z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  osobowo lub 
kapitałowo. 

b) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9) Postanowienia końcowe: 
 
Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta. 

 
 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
 
 

 
 
 
 

    ………………… 
(data i podpis) 


