Zapytanie ofertowe nr K/D/4/2017
- specyfikacja istotnych warunków
1.
Kierujący zapytanie:
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce.
KRS 0000198087, NIP 657-038-94-52, REGON: 290505494
reprezentowana przez Dyrektora – Ks. Stanisława Słowika
zwana dalej Zamawiającym
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności określonej w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” oraz w przepisach art.
701 – 705 Kodeksu cywilnego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego w ramach
projektu pn. „SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia:
Dostawa obejmować będzie sprzęt opisany w załączniku nr 2.
Kody CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2.
Minimalne wymagania co do przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt wykonany był z materiałów wysokiej jakości,
pozwalających na łatwe utrzymanie czystości sprzętu. Materiały odporne na środki czystości
i dezynfekcyjne. Cały sprzęt musi:
- być wyprodukowany w roku 2017 i fabrycznie nowy, posiadający gwarancję; nie mogą to
być urządzenia z ekspozycji czy wystawy,
- 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 sprawny technicznie i spełniać warunki techniczne i warunki gwarancji, dla
zastosowania nie w warunkach domowych prywatnie)
Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów na potwierdzenie spełniania powyższych
wymagań (atesty, certyfikaty, ogólne warunki gwarancji itp.)
Ze sprzętu Dostawca 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,
- dokument gwarancji jakości podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do składania
oświadczeń w imieniu Dostawcy; dokument gwarancji powinien określać terminy wymiany

rzeczy na wolną od wad lub /i termin usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia przez
Zamawiającego.

3.
Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Sprzęt powinien być dostarczony do Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej Plac
Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce.
Zamawiający wymaga od Dostawcy zrealizowania dostawy bezpłatnie, transportem
Dostawcy, w terminie do 29.08.2017r. Dostawcy mogą zaoferować wcześniejszy termin
wykonania zamówienia.
Ilość dostarczonych materiałów może ulec zmianie w granicach 30% całkowitej wartości
zamówienia w przypadku wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. W
takiej sytuacji dla zamówienia dodatkowego będą stosowane zaoferowane przez Dostawcę
ceny jednostkowe.
Dopuszcza się zmianę umowy poprzez zwiększenie ilości zakupionych materiałów.
4.
Warunki płatności:
Płatność za wykonane zamówienie – nastąpi przelewem na konto Dostawcy, w terminie 14
dni od dnia dostarczenia faktury (w ofercie można zaproponować dłuższy termin płatności
faktur).
Zaproponowana przez Dostawcę cena ofertowa brutto obejmuje całkowite wynagrodzenie
Dostawcy, w tym podatek VAT i powinna uwzględniać wszystkie koszty składające się na
wykonanie zamówienia.
Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
5.
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego rodzaju zamówienia;
c. pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia;
d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego Dostawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem
Nr 3.
5.2 Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy nie spełnią warunków
określonych w pkt. 5.1 Wykluczeniu podlegają również podmioty powiązane z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, chyba że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej
oferty.

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;
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 lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie powyższego Dostawca składa oświadczenie o treści zgodnej załącznikiem Nr
4.
5.3 Odrzuceniu podlegają oferty, których cena przekracza kwoty jakie Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zastrzeżeń pkt. 12), oferty niekompletne lub w
jakikolwiek sposób nie odpowiadające treści niniejszej specyfikacji.
6.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w pkt. 7.
7.
Dokumenty składające się na ofertę:
Oferta pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać
następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego); Złożenie oferty jest
równoznaczne z zaakceptowaniem warunków wskazanych w Zapytaniu Ofertowym oraz
ze złożeniem oświadczeń zawartych w Formularzu oferty.
2. Wypełniony kosztorys – przygotowany na załączniku nr 2 lub wg tego załącznika
jako wzoru.
3. Odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez
Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy.
4. Oświadczenie Dostawcy, o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu (na
załączonym druku – zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego)
5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego
6. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego);
8.
Opis przygotowania oferty
Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty załączonym do Zapytania
Ofertowego (stanowiącym załącznik nr 1). Jakiekolwiek zmiany w treści formularza oferty są
zabronione pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów.
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.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej 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 artykułów
gospodarstwa domowego K/D/4/2017”. Nie otwierać przed dniem 22.08.2016 r. przed godz.
12.00”
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
UWAGA: złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze stanem faktycznym
może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 297 kodeksu karnego (wyłudzenie
zamówienia)
9.
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto 100% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 100 %
Cena oferty badanej
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny
1, 25-010 Kielce, I piętro – sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do
22.08.2017 r. do godz. 10.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi
Panny 1, 25-010 Kielce, dnia 22.08.2017 r. o godz. 12.00.
11. Miejsce i termin zawarcia umowy:
Umowa z wybranym Dostawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez
Zamawiającego z tym Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania ofertą.
Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Dostawcę.
12. Zastosowana procedura:
Zapytanie Ofertowe – zgodnie z zasadą konkurencyjności.

