ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU PROFESJONALNYCH
URZĄDZEŃ PRALNICZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie,
ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Karlino, dnia 02 sierpnia 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Socjalna „Feniks”
78-200 Białogard, ul. Staromiejska 29,
NIP: 672-207-82-56, REGON: 321362217 ,
KRS: 0000458864
I. Określenie trybu postępowania
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień Publicznych- (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.).
Niniejsze zamówienie zostało opublikowane w następujący sposób:
a) publikacja na stronie internetowej www.opieka-feniks.pl
II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ
PRALNICZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie,
ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42716000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia
42718100-3 Maszyny do prasowania

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego i stanowi jego integralną część. Opisane w niniejszym zapytaniu oraz jej załącznikach
parametry przedmiotu stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia/umowy własnym transportem, na własny
koszt i ryzyko oraz dokonania jego rozładunku, wniesienia i montażu ( w tym złożenia
poszczególnych części składowych) oraz ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach,
budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia/umowy, odebrania opakowań
związanych z dostawą i montażem;
b) dostarczenia wyposażenia nowego, nieużywanego, kompletnego oraz wolnego od wad
technicznych.
3. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest: Zakład Aktywizacji Zawodowej w
Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych – innych niż opisane w
Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jeżeli swoimi parametrami są
równe bądź lepsze od określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykazanie
cech równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Jeżeli w opisach występują : nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol
producenta lub produktu czy nazwy z konkretnego katalogu, należy to traktować jedynie jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia (model wzorcowy jakiego wymaga Zamawiający dla
mebli i wyposażenia). W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz
warunków docelowego przeznaczenia.
Ewentualne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów oraz ich
producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy
pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
6. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania wynosi pełnej
gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres nie krótszy niż 25 miesięcy licząc od dnia
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego wyposażenia określonego w
specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania różnych okresów gwarancji na różne asortymenty
wyposażenia , na wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia Wykonawca musi zaoferować
jeden okres gwarancji.
III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo;
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
c) Potencjału technicznego
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
d) Osób zdolnych do wykonywania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Dodatkowe wymogi udziału w postępowaniu:
1.Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było fabrycznie nowe, wolne od
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób
trzecich.
2. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania wynosi pełnej
gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres nie krótszy niż 25 miesięcy licząc od dnia
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego wyposażenia określonego w
specyfikacji.Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania różnych okresów gwarancji na różne
asortymenty wyposażenia , na wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia Wykonawca musi
zaoferować jeden okres gwarancji.
3) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania
odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo
użytkowania. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu
zamówienia wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie technicznym dla
poszczególnych części – atesty i certyfikaty, wystawione przez niezależną jednostkę
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń oraz oświadczenia (dokumenty te
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu – na każde wezwanie
Zamawiającego po zawarciu umowy).
5) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia były produkowane
seryjnie (wytwarzane masowo, według tego samego wzoru).
6) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma znajdować się przedmiotowe
wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary. Szczegóły dotyczące terminu
i sposobu odbycia wizji lokalnej zostaną omówione po podpisaniu umowy.

VI. Informacje na temat wykluczenia.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jakom wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Ceną oferty jest cena brutto za zakup, dostawę, montaż i ustawienie mebli i
wyposażenia- przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym
w szczególności koszty transportu, dostawy, wniesienia i montażu, podatek VAT oraz
wszystkie pozostałe koszty nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a bez których nie można
wykonać zamówienia.
3. Ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji zamówienia należy wpisać do formularza
ofertowego oraz łączną całkowitą cenę brutto za poszczególne części zamówienia należy
wpisać do formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Całkowita cena ofertowa brutto jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy.
6. Zamawiający tj. Spółdzielnia Socjalna „Feniks” jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Konsekwencje
zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę.
8. Cena ta jest ostateczna i nie podlega zmianom. Przez cenę należy rozumieć cenę w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2019, poz. 178).
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich
wag:
Kryterium nr 1: Cena oferty (Kc) – waga 100%
2. Zasady dokonywania oceny:
a) stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert
b) oferta, która otrzyma maksymalną łączną ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
c) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ilość punktów w kryterium cena (Kc) będzie wyliczona wg poniższego wzoru:
Kc =

Najniższa cena ofertowa brutto za zakup, dostawę, montaż i ustawienie mebli,
wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych________________________ x 100% (waga kryterium) x 100
Cena oferty badanej nieodrzuconej brutto za zakup, dostawę, montaż i ustawienie
mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu całkowitej ceny brutto badanej oferty z najniższą spośród całkowitych cen
brutto przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta w kryterium cena to 100 pkt.
4. Łączna ilość punktów (W) jaką otrzyma oferta, zostanie ustalona w sposób następujący
W = Kc
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie
wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami zapytania
ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich
treści.
4. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność
jej treści.
5. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
6. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane
przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny
być podpisane przez Wykonawcę.
7. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy , sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego odpowiednio – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
- do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby
(osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z
innych dokumentów dołączonych do oferty;
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie informacja musi być
złożona przez każdego Wykonawcę.
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg Załącznika nr 3 do zapytania
ofertowego
-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wg Załącznika nr 4 do zapytania
ofertowego.
X. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna „Feniks”
78-200 Białogard, ul. Staromiejska 29 lub drogą elektroniczną na adres mailowy:
biuro@opieka-feniks.pl

2. W przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną, ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY,
MONTAŻU PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ PRALNICZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ w Karlinie, ul.Szczecińska 6, 78-230 Karlino
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
XI. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1.Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem
nieważności
2.Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy:
W zakresie terminu wykonania- w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy : termin wykonania zamówienia może ulec
zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było
uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub osób (podmiotów) trzecich – termin wykonania
umowy może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania
umowy z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania
umowy,
W zakresie zmiany asortymentu określonego w formularzu ofertowym na inny (z zastrzeżeniem
nie wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i
posiadający jakość i parametry użytkowe (w tym koszty eksploatacji) takie same lub lepsze jak
towar wskazany w formularzu ofertowym, przy czym zmiana taka może nastąpić jedynie w
sytuacji zaprzestania produkcji lub długotrwałej niedostępności asortymentu wskazanego w
formularzu ofertowym, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy i
adresów wskazanych w umowie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: − wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec
lub zniweczyć jego skutków;
c) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
oferto-wym;
d) dostawa mebli dodatkowych/uzupełniających z zachowaniem iż wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
XIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Radosław Lipnicki
Kontakt: tel. 696 014 025, biuro@opieka-feniks.pl

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w trybie
zapytania ofertowego bez podania przyczyny
Załączniki:
 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;
 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
lub osobowych;
 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych;

