Sędziszów, 06.07.2018r.
MGOPS/271/4/2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem
Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina
Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem
do składania ofert na Wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo- Socjoterapeutycznej w
Sędziszowie
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów
II. Opis przedmiotu zamówienia
1 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.
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.
2. Kody CPV:
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
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem
oświetlenia) i środki czystości
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39100000-3 Meble
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
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3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do
siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami
obowiązującymi w tym zakresie.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona montaż, dostarczy kartę
gwarancyjną, wykona pierwsze uruchomienie oraz przeszkoli personel Zamawiającego w obsłudze –
jeśli dotyczy.
Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w
języku polskim.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą
Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
III. Warunki udziału w postępowaniu
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.

IV. Podstawy 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,
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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.

V. Termin realizacji zadania
do 29.08.2018 r.
VI. Miejsce realizacji zamówienia
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów
VII. Warunki płatności i gwarancji
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
wykonawca i może ulegać opóźnieniom. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu odsetki.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę , numer telefonu, adres e-mail.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim .
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
4. Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto. Cena jest wyrażona w PLN.
5. Oferta powinna zawierać załączniki dołączone do oferty.
6. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu oferenta.
7. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu oferty częściowe na jedną, dwie lub
więcej części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII. Kryterium wyboru oferty
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:
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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. 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
7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia
dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Klauzule społeczne: W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze
Wykonawcy:
a. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
b. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem
pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.).

Projekt „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH
I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek,
jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
- osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065). Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
c. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi
należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis
kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek.
9. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej:
www.mgopssedziszow.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .
10. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub
gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
11. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego
niniejszego Zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania
przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
13. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z
wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy
stanowi Załącznik do niniejszego zapytania.
14. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych
negocjacji dotyczących ceny z każdym lub jednym z Wykonawcą, jeżeli zaproponowane ceny
przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu (wg wzoru do uzgodnienia z zamawiającym)
zestawienia elementów składających się na daną część zamówienia z wykazem cen jednostkowych
poszczególnych elementów.

IX. Termin i miejsce składania oferty
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
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2018 r. o godz. 14:20 w pokoju nr 4.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranym oferentem
w terminie do 7 dni roboczych. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
niezwłocznie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę,
dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą,
którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający
ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
Zabrania się powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h w podrozdziale 6.5
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Zamawiający wymaga po podpisaniu umowy wykonania dokładnych pomiarów pomieszczeń i
zwymiarowania mebli przed ich wykonaniem i montażem.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady
konkurencyjności określonej w dokumencie z dnia 19 lipca 2017 r. pn.: „Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H
2014-2020/23(3)/07/2017) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany
zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje roszczenie
stosunku do Zamawiającego.

w

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Beata Soboń- tel 41 38 12 169 wew. 2
Małgorzata Konieczna- tel. 41 38 12 169 wew. 5
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Projekt „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH
I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

w Sędziszowie
/-/ Marlena Baran

X. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Oferta
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
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