Kielce, dn. 02.09.2013 r.
Warunki przetargu
PC/D/3/2013
Kierujący zapytanie:
Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce,
Tel./fax. 41/344-67-28, E-mail: kielce@caritas.pl
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,
zwana dalej Organizatorem
Niniejszym zapraszam do składania ofert w trybie przetargu cywilnego prowadzonego na
podstawie art. 701 – 705 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. na dostawę
wyposażenia warsztatów zajęciowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji
Kieleckiej w Kielcach.
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa wyposażenia warsztatów zajęciowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas
Diecezji Kieleckiej w Kielcach o szczegółowej charakterystyce podanej w załącznikach nr 2a, 2b,
2c, 2d z podziałem na trzy kategorie:
Kategoria 1: dostawa wyposażenia warsztatu ds. opakowań i galanterii papierowej
Kategoria 2: dostawa wyposażenia warsztatu introligatorskiego
Kategoria 3: dostawa wyposażenia warsztatu ds. pielęgnacji zieleni
Kategoria 4: dostawa i montaż platformy schodowej
Wspólny Słownik Zamówień
CPV 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
CPV 44510000-8 Narzędzia
CPV 39100000-3 Meble
CPV 16310000-1 Kosiarki
CPV 42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
CPV 42415110-2 Wózki widłowe
CPV 42416000-5 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego zamontowania i uruchomienia dostarczonego
wyposażenia w siedzibie ZAZ.
2. Minimalne wymagania co do przedmiotu zamówienia:
Organizator wymaga, aby dostarczone wyposażenie wykonane było z materiałów wysokiej jakości.
Całe wyposażenie musi:
- być fabrycznie nowe, posiadające gwarancję;

- być wysokiej jakości i spełniać normy wymagane prawem polskim, w tym wymogi Sanepid, BHP,
przeciwpożarowe, posiadać atesty dopuszczające do używania, posiadać dokumenty dopuszczające
do obrotu na terenie RP,
- być sprawne technicznie i spełniać warunki techniczne i warunki gwarancji,
Organizator wymaga dołączenia dokumentów na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań
(atesty, certyfikaty itp.)
Do wyposażenia Wykonawca dostarczy ponadto:
- opis techniczny urządzenia warunki eksploatacji i konserwacji, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności, świadectwa bezpieczeństwa itp. – o ile są wymagane odpowiednimi przepisami,
- dokumenty zawierające dane co do typu i parametrów urządzenia,
3. Miejsce i termin wykonania zamówienia:
Miejscem realizacji zamówienia jest by Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej
w Kielcach przy ul. Wesołej 52a.
Organizator wymaga zrealizowania dostawy bezpłatnie, własnym transportem, najpóźniej do dnia
30.09.2013 r. Wykonawcy mogą zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.
Ilość dostarczonych materiałów może ulec zmianie w granicach 20% w przypadku
wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. W takiej sytuacji dla zamówienia
dodatkowego będą przewidziane ceny jednostkowe.
4.Warunki udziału w przetargu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji tego rodzaju zamówienia;
c. pozostawanie w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia;
d. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
5.Ocena spełniania warunków udziału w przetargu:
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów,
wymienionych w pkt. 6.
Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. Dokumenty składające się na ofertę:
Oferta pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać
następujące dokumenty:

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do Warunków przetargu); Wypełniony kosztorys –
przygotowany na załącznikach nr 2a-2d do Warunków przetargu lub wg tych załączników
jako wzoru.
2. Odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika
– pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
3. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu (na
załączonym druku – Załącznik nr 3 do Warunków przetargu)
4. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 4 do Warunków przetargu);
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia
stawianych Wykonawcy w pkt. 4 (zaświadczenia, referencje, inne dokumenty).
7. Opis przygotowania oferty
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty załączonym do Zapytania
Ofertowego (stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Jakiekolwiek zmiany
w treści formularza oferty są zabronione pod rygorem odrzucenia oferty.
2. W przypadku złożenia oferty obejmującej kategorię 1, 2 i 3 oferta winna zawierać
szczegółowy kosztorys sporządzony na załącznikach odpowiednio 2a, 2b i 2c. Dla kategorii
4 i 5 wystarczy wpisać ceny w formularzu oferty.
3. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów.
4. Oferta, wszelkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być
napisane w języku polskim, być czytelne oraz podpisane i uwierzytelnione przez
Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Wykonawca umieści ofertę w kopercie oznaczonej pełnymi danymi oferenta (nazwa
i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie,
zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana „Oferta na dostawę wyposażenia do
warsztatów zajęciowych w ZAZ w Kielcach”. Nie otwierać przed dniem 06.09.2013 przed
godz. 11.00”
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA: Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza akceptacje bez zastrzeżeń
warunków przetargu oraz załączników
Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę. Oferty wspólne.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie od 1 do 5 kategorii
zamówienia, określonych w załącznikach 2a-2d do Warunków przetargu. Niedopuszczalne
jest dzielenie zamówienia na części w ramach kategorii.

UWAGA: złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze stanem faktycznym może
skutkować odpowiedzialnością karną z art. 297 kodeksu karnego (wyłudzenie zamówienia)
8. Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 100% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C=

x

100

Cena oferty badanej
9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1,
25-010 Kielce, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 06.09.2013 r. do godz. 10.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w Siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny
1, 25-010 Kielce, dnia 06.09.2013 r. o godz. 11.00.
W przypadku, gdy ceny ofert przekroczą kwoty, które Organizator może wydać na sfinansowanie
zamówienia, Organizator może podjąć negocjacje ceny z jednym lub kilkoma z Wykonawców,
którzy przedstawili najkorzystniejsze ważne oferty.
10. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących postępowania Organizator będzie udzielał na pisemnie
(w formie papierowej lub elektronicznej).
UWAGA: Ogłoszenie i/lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane. Przetarg
może być unieważniony bez podania przyczyn lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek
oferty.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2a-2d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik 4 – Wzór umowy.

