Biłgoraj 11-10-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2018Biłgoraj
dalej „ZO”
1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce; Aleja Wilanowska 309A;
02-665 Warszawa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami tunelowymi w budynku ADM.
Szczegółowy zakres zamówienia podano w pkt. 7 niniejszego zapytania
ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj przy ul.
Zielonej 132
3. Okres realizacji zadania:
Do dnia 07.12.2018 r.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
A. Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego ZO.
B. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej
ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty
(KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców)
5. Miejsce, termin złożenia ofert:
A. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ZO
wraz
z
wymaganymi
załącznikami,
należy
złożyć
w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie
Zamawiającego: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj; ul. Zielona 132;
23-400 Biłgoraj w zamkniętej i opisanej kopercie „Dostawa i montaż drzwi“
(liczy się data i godzina dostarczenia)
B. W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego
doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
C. Oferty należy składać do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10:00
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6. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
A. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert jako sumę wagi C= C1 + C2,
gdzie C2 to cena – waga 90%, a C1 to okres gwarancji i rękojmi jaki udzieli
Wykonawca na przedmiot umowy - waga 10%. Minimalny wymagany okres to
60 m-cy. Oferty z okresem krótszym niż 60 m-cy będą odrzucane jako
nieważne.
B. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi
zasadami:
a. Punkty za gwarancję i rękojmię C1
60 m-cy – 0 pkt
72 m-ce – 10 pkt
b.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej
przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa, z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, w ramach kryterium
ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Cmin
C2 =

x 90 pkt
Cbad

C2 – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej
C. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie
wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma największą
ilość
punktów, zgodnie z wzorem C= C1 + C2
D. Maksymalna możliwa ilość pkt do zdobycia 100.
7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa i montaż
Drzwi Erkado Uno Premium pełne w okleinie białej Premium z
ościeżnicami regulowanymi w podanych poniżej zakresach i klamkami
Cascada z dolnymi szyldami i wkładkami patentowymi
drzwi jednoskrzydłowe po 1 szt.
90L 300-320
90L 140-160
90L 120-140
90L 180-200
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90L 160-180
90P 160-180
90P 160-180
90P 140-160
90P 160-180
90L 180-200
90P 180-200
90P 160-180
90L 160-180
90P 160-180
90P 160-180
drzwi dwuskrzydłowe po 1 szt.
30L dostawka + 80P 180-200 otwór 1206 x 2060, minimalna wysokość
otworu 2045
30L dostawka + 80P 300-320 otwór 1206 x 2060, minimalna wysokość
otworu 2045
Ościeżnica tunelowa dla drzwi “100” zakres regulacji 80-100 – 1 szt.
Ościeżnica tunelowa dla drzwi “100” zakres regulacji 240-260 - 1 szt.
Opaska maskujaca szerokosci 60 mm do drzwi dwuskrzydłowych – 2 szt.

8. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30
kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert.
9. Pozostałe warunki Postępowania:
A. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega Oferent :
a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) będący osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo z art.
189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz.
1137, z późn. zm .);
c) będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą
zdolność prawną, jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego
lub nadzorczego tego podmiotu, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2 powyżej;
d) posiadający zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
e) w stosunku do którego otwarto likwidację lub wobec którego ogłoszono
upadłość lub wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne;
f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
Stowarzyszenie
SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Al. Wilanowska 309a
02-665 Warszawa

tel.: 22 622 16 72
fax.: 22 628 84 75
e-mail: info@wioskisos.org
www.wioskisos.org

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między oferentami w ramach Przetargu, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
i) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Przetargu
wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia Przetargu, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności;
j) który jest powiązany osobowo z Zamawiającym.
k) Ofertę złożoną przez Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferent składa
stosowne oświadczenie przy wykorzystaniu formularza stanowiącego
Załącznik nr 4 do ZO. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w
odniesieniu do prawdziwości oświadczenia Oferenta, Zamawiający ma
prawo żądać od Oferenta przedłożenia dowodów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia. Dowodami są dokumenty urzędowe
sporządzone w przepisanej prawem formie, lub inne środki dowodowe
w tych przypadkach, gdy nie wydaje się dokumentów urzędowych
dotyczących okoliczności, o których mowa w Punkcie 4 powyżej.
l) Oświadczenia Oferentów powinny być składane przy wykorzystaniu
formularzy, stanowiących integralną część ZO, z uwzględnieniem
innych wymogów przewidzianych w ZO. Oferty niespełniające
warunków formalnych będą podlegały odrzuceniu bez wezwania do ich
poprawy lub uzupełnienia. Z zastrzeżeniem zdania następnego, drobne
lub oczywiste niedokładności nie będą stanowić podstawy do
odrzucenia oferty. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o
wyjaśnienie lub poprawienie niedokładności jego oferty w terminie nie
dłuższym niż 3 (trzy) dni pod rygorem odrzucenia oferty.
m) Oferenci składają oferty w przetargu na własne ryzyko. Zamawiający
ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
z tytułu zamknięcia postepowania.
n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub
odwołania warunków zawartych w niniejszym przetargu. W przypadku
wprowadzenia zmian Zamawiający udostępni informację o zmianach
poprzez
ogłoszenie
zamieszczone
na
stronie
internetowej
Zamawiającego dostępnej pod adresem www.wioskisos.org w zakładce
[O Nas/Przetargi Publiczne]. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili
udostępnienia informacji o zmianie w sposób wskazany powyżej.
Zamawiający nie ma obowiązku publikowania tekstu jednolitego
ogłoszenia oraz ZO.
o) Oferent nie jest uprawniony do zmiany oferty. Wszelkie oświadczenia o
zmianie oferty złożone Zamawiającemu przez Oferenta będą
bezskuteczne .
p) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do
zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia o treści zgodnej
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ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO pod rygorem
unieważnienia wyboru.
q) Zamawiający może bez podania przyczyny zakończyć przetarg bez
dokonania wyboru oferenta.
r) Termin płatności za odebrane prace wynosić będzie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat .
s) Zaproponowana cena jest ceną ryczałtową za cały przedmiot
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty
zawierającej rażąco niską cenę.
B. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty tego
samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. O odrzuceniu powyższych ofert
decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostaną
złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie
oferty Wykonawcy.
C. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez
Zamawiającego na etapie oceny formalnej.
D. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną
wykluczone na etapie oceny formalnej.
E. Umowa z oferentem wybranym do zamówienia zostanie zawarta w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się
przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez
okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez
dokonania wyboru oferty.
F. W przypadku gdyby najtańsza oferta przekraczała zakładaną kwotę wydatku
na ten cel przewidzianą przez Zamawiającego, a obliczoną z należytą
starannością, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu lub
ilości wykonywanych prac lub negocjacji dotyczącej cen jednostkowych
zawartych w ofercie.
G. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
10. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:
Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie zamówienia
jest: Jarosław Dąbrowski; tel. 882 133 383; mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
11. Rozstrzygniecie postępowania
A. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:05 w miejscu
realizacji zadania tj. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj; ul.
Zielona 132; 23-400 Biłgoraj w Auli.
B. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje:
 Nazwa firmy
 Adres (siedziba)firmy
 Cenę netto i brutto oferty
12. Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wycena szczegółowa do formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania przez Oferenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta
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