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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
09-07-2018

Termin składania ofert
18-07-2018

Numer ogłoszenia
1123972

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w języku polskim na Formularzu oferty (załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert) należy
złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 14:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie).
1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach, w taki sposób,
aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści
oferty przez osoby nieupoważnione.
2. Koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kard. Wyszyńskiego 4
28-340 Sędziszów
z dopiskiem - Wyposażenie Świetlicy Środowiskowo- Socjoterapeutycznej w Sędziszowie
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2018 r. o godz. 14:20 w pokoju nr 4.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Konieczna, tel. 41 38 12 169 wew.5

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 41 38 12 169 wew.5

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w
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Sędziszowie. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
obciążeń prawami osób trzecich w I gatunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
do zaproszenia do składania ofert.
Przedmiot zamówienia obejmuje- pomiar, dostawę, rozładunek, montaż oraz instalację fabrycznie nowego
sprzętu RTV, AGD, urządzeń, mebli, wyposażenia, materiałów.
Zamówienie realizowane jest w podziale na 3 części: część I Sprzęt AGD, RTV, wyposażenie kuchenne,
środki czystości, część II meble i wyposażenie, część III materiały/ przybory plastyczne, pomoce do zajęć
Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych
producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Sędziszów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/ów którzy dostarczą wyposażenie do Świetlicy
Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń
prawami osób trzecich w I gatunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do
zaproszenia do składania ofert 5 a,b,c.
Przedmiot zamówienia obejmuje- pomiar, dostawę, rozładunek, montaż oraz instalację fabrycznie nowego
sprzętu RTV, AGD, urządzeń, mebli, wyposażenia, materiałów.
Zamówienie realizowane jest w podziale na 3 części: część I Sprzęt AGD, RTV, wyposażenie kuchenne,
środki czystości, część II meble i wyposażenie, część III materiały/ przybory plastyczne, pomoce do zajęć

Kod CPV
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39000000-2

Nazwa kodu CPV
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39100000-3 Meble
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Harmonogram realizacji zamówienia
do 29.08.2018 r.

Załączniki
zaproszenie do składania ofert
zał. nr 5c edyt
zał. nr 5c
zał. nr 5b edyt
zał. nr 5b
zał nr 5a edyt
zał. nr 5a
zał. nr 4
zał. nr 3
zał.nr 2
zał.nr 1
zał. klauzula

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Dodatkowe warunki
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia
stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Złożenie
podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w
zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych
dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy
określa wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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Formularz oferty (załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert) wraz z oświadczeniami:
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100pkt, w tym:
- [K1] Cena – 85pkt
- [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10pkt
- [K3] Klauzule społeczne – 5 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena będzie obliczana na podstawie wzoru:

cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 85
cena brutto badanej oferty
Oferta może otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku.
W przypadku, gdy dana część obejmuje kilka pozycji należy podać cenę danej części. Wykonawca, którego
oferta będzie najkorzystniejsza dla danej części przed podpisaniem umowy przedłoży wykaz pozycji z
wyspecyfikowanymi cenami dla każdej pozycji.
4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji będzie obliczana według następującego wzoru.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 36 miesięcy ) okres gwarancji, licząc od daty odbioru
zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 15 punktów procentowych; oferty proponujące terminy
krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
okres gwarancji badanej oferty (min. 24 miesiące)
K2 = ---------------------------------------------------------------------- x 10
36 miesięcy
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji
powyżej maksimum tj. 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy,
natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy
okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź
jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
5. Liczba punktów (maksymalnie–5 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule
społeczne”(K3) zostanie obliczona w następujący sposób: Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione
poprzez przyznanie 5pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie–
Klauzule społeczne. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt. Weryfikacja na podstawie
oświadczenia
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu
w/w kryteriów oceny ofert, tj.: Ocena = K1 + K2 + K3

Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub
kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe 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) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
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 linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres
kard. Wyszyńskiego 4
28-340 Sędziszów
świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu
413812169

Fax
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413812169

NIP
6561813896

Tytuł projektu
POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu
RPSW.09.02.01-26-0027/17-00
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