Stargard, dn. 14.02.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 10
na dostawę ziarna kawy i bakalii
w ramach środków przyznanych na realizację projektu
„Nowe umiejętności – nowe możliwości”

Podstawa prawna: Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą rozpoznania rynku oraz nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr
RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00:
Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
W ramach projektu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę: zielonego ziarna kawy 200 kg + 100 kg
bakalii (migdały, orzeszki ziemne).

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
2. Opis przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe urządzeń i elementów zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych
Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia
bądź materiały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź
materiałami/elementami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów/elementów i urządzeń równoważnych
należy rozumieć materiały zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.3. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2019 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
lub wariantowych.
2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń są dołączone do niniejszego zapytania.
4. Oferta powinna być:
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opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
zawierać specyfikację zamówienia,
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert
składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień,
wycofań
6. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny.
W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
B. Forma oferty.
1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub ich skanów
w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
C. .
Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz ze specyfikacją,
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 –dodatkowe oświadczenia
D. Wymagany okres związania ofertą: wynosi 60 dni
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Przemysław MOMOT,
e-mail: zaz.ck@wp.pl, tel. 697 991 137.
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Ziarna
kawy i
bakalie” lub w formie skanów na adres mailowy: zaz.ck@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22
lutego 2019 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego/adres mailowy.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane .
8. Kryteria oceny ofert.
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie
procentowe kryterium

Cena [C]

100%

Maksymalna liczba punktów, jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium (waga)
100 pkt

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych
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Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu
ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu oferty.

Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C =

x 100 (waga kryterium)
Cb

gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
c)Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych
będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę
punktów.
W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość
ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
9.

Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień
dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlegają:
formularz ofertowy, wykaz osób oraz wykazy potwierdzające doświadczenie.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na
adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
10. Odrzucenie Wykonawcy.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
d) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
e) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
f) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie/poprzez e-mail:
12. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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13. Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
załącznik nr 3 – oświadczenia dodatkowe,
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