SP.III.361.3.2019

Dolistowo Stare, 13.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
na zakup, dostawę i montaż pracowni językowej - wg specyfikacji dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w
Dolistowie Starym
w związku z uzyskaniem dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym (zwana dalej:
Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu p.n. „Nauka
jest praktyczna” o nr RPPD.09.01.00-20-0318/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania
przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 ze
zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły
Tel. / fax 857161504
e-mail: spdolistowo@poczta.onet.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie
Starym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem/
faxem, e-mailem na adres Zamawiającego według wzoru przestawionego poniżej:
Nazwa i adres Wykonawcy
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków
W Dolistowie Starym
Dolistowo Stare 112
19-124 Jaświły
OFERTA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2019
Projekt: „Nauka jest praktyczna”
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w niniejszym
postępowaniu.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego.
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3) W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
4) Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania.
6) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
7) Oferty należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00 na adres: Dolistowo
Stare 112, 19-124 Jaświły
IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:0015:00 Pani Alicja Witkowska
Nr telefonu oraz adres mail do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
nr tel: 857161504
e-mail: spdolistowo@poczta.onet.pl
V. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1) Zał. Nr 1 – formularz oferty
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań oraz oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w
postępowaniu
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi
punktowej:
1) Cena brutto oferty w PLN - waga 70 %
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady jednostki centralnej pracowni językowej - waga 20%
3) Termin realizacji dostawy i wdrożenia pracowni – waga 10%
Kryteria wyboru: Ocena oferty w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie według poniższego wzoru:
𝐶=

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
x
cena brutto w ofercie ocenianej

100 pkt x 70%

gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
2) Ocena oferty w zakresie kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady jednostki centralnej
pracowni językowej, dokonana zostanie według poniższego wzoru:
Go

G = Gmax x 100 pkt x 20%
gdzie:
G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
jednostki centralnej pracowni językowej,
Go – okres gwarancji jakości i rękojmi za wady jednostki centralnej pracowni językowej w ofercie ocenianej,
Gmax – najdłuższy wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady jednostki centralnej pracowni
językowej (60 miesięcy
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3) Ocena oferty w zakresie kryterium okres realizacji dostawy i wdrożenia pracowni (R), dokonana zostanie
według poniższego schematu:
- skrócenie okresu realizacji dostawy i wdrożenia pracowni o każde 2 dni od okresu podanego w
zamówieniu (14 dni od podpisania umowy ) skutkuje przyznaniem 1% do maksymalnej wartości 10%.
Za nieterminowe wywiązanie się z deklarowanego czasu dostawy Zamawiający przewiduje kary umowne
(1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki).
Pozostałe warunki
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą wartość
procentową, będącą sumą ocen C + G + R.
2. Obliczenia przyznanej punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert oszacowano o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
5. W przypadku, gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od
zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny
wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę
ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za
nierozstrzygnięte.
UWAGA!!!
A. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
B. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie
kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
C. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
VII. SPOSÓB ROZLICZEŃ
1. Płatność za wykonane zadanie będzie dokonana w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawcę prawidłowej faktury VAT do siedziby zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
VIII. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one
mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego.
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3. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez
Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
4. W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje
cenowe.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna,
iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco
niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego
terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
8. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
9. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w
załącznikach).
X. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie
Starym.
Projekt p. n. „Nauka jest praktyczna” o nr RPPD.09.01.00-20-0318/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019;
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu
(jeżeli dotyczy);
 przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych
podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
 przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję
wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
 dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 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 uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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