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Paryż, 22.07.2019r.

    Zapytanie ofertowe zakup kompletów ławek i stołów (kompletów biesiadnych)
potrzebnych do organizacji spotkania

Zamawiający:
nazwa: Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz 
adres:   Paryż 1

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji:       Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

strona internetowa: www.gminapokoj.pl
adres e-mail k.sowa@gminapokoj.pl , barbaraczaja81@wp.pl
godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 17:00

wtorek– czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:30

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kompletów ławek i stołów (komplety
biesiadne) potrzebnych do organizacji spotkania „Sąsiadówka” w miejscowości Domaradz. Spotkanie

jest realizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Opolskiego.

1) Opis zadania

Kod CPV: 
39142000-9 Meble ogrodowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 10 kompletów ławek i stołów (komplety biesiadne)
zgodnie  z szczegółowym opisem przedmiotu  zamówienia:

1 komplet: 2x ławka , 1x stół



Zadanie publiczne „Sąsiadówka” realizowane w ramach dotacji. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

według:

1. wszystkie  przedmioty  zamówienia  należy  odpowiednio  przedstawić  stosowne  karty  produktu,
świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja:
WYMIARY:

1. STÓŁ:
Długość: minimum 200 cm
Szerokość: minimum 50 cm
Wysokość: minimum 77 cm

2. ŁAWKA:
Długość: minimum 200cm
Szerokość: minimum 25 cm
Wysokość: minimum 46 cm

Konstrukcja stołów i ławek : stabilna, metalowa, zabezpieczona przed korozją.
Stoły i ławki składane 
Blat  stołów  i  ławek: wykonane  z  drewna,  polakierowane,  zabezpieczone  przed  warunkami
atmosferycznymi. 
Zastosowanie : na zewnątrz
Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek VAT

3)Termin realizacji zadania dla poszczególnych części zamówienia 

od podpisania umowy lub zlecenia do dnia 2.08.2019r.

4)Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą starać się Oferenci spełniający następujące warunki:

1. Na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  szczegółowych  określonych  w pkt  1  Oferent
zobowiązany  jest  dołączyć  Oświadczenie  stanowiące  załącznik  nr  2  do  zapytania
ofertowego

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
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osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Oferent musi wykazać, że  zrealizował w okresie 3 (trzech) ostatnich lat przed upływem
terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –w tym
okresie),  2  zamówień  o  podobnym  charakterze  o  wartości  jednego  zamówienia  co
najmniej 3 tys. zł ( trzech tysięcy złotych)

4. Na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  szczegółowych  określonych  w pkt.2,  Oferent
zobowiązany  jest  dołączyć  dokument  potwierdzający  realizację  takiego  zamówienia,
dowodem potwierdzającym może być referencje lub inne dokumenty potwierdzające fakt
należytego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w
postępowaniu,  o  których  mowa  w  pkt  2  niniejszego  zapytania   na  podstawie
przedstawionych, wraz z ofertą, dokumentów i oświadczeń. 

5)Kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena całości zamówienia – 100%

cena najniższa – 100 punktów

6) Opis sposobu przyznawania punktacji

ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 x 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium, tj. 100
Pozostałe oferty otrzymają punkty odpowiednio proporcjonalnie do pozycji oferty w ramach 
badanego kryterium.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

7) Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Oferta  powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY i powinna być podpisana
przez Wykonawcę lub  Pełnomocnika.  Podpisy złożone przez  Wykonawcę/Pełnomocnika powinny
być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 
2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być sporządzona : 
a) w języku polskim, 
b) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę,
4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
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przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  Wykonawca  składając  ofertę  zastrzegł  w
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.

Kompletna oferta musi zawierać:
a)Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego (Wykonawca wypełnia we wzorze oferty tylko tą część, na którą składa ofertę, pozostałe 
części można przekreślić)
b)Dokumenty potwierdzające  należyte wykonanie podobnych zamówień 
c)Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

8)Sposób i miejsce składania ofert:

Sposób składania ofert:

1)w formie papierowej:  w zamkniętej,  nieprzeźroczystej  kopercie  z  podpisem formularza oferty,
który jest dostępny jako załącznik do zapytania ofertowego na adres ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
Sekretariat z dopiskiem: „Oferta w zapytaniu ofertowym w ramach realizacji zadania publicznego pt.
„Sąsiadówka”. W przypadku nieoznaczenia koperty w ww. sposób, Zamawiający będzie traktował
ofertę jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem
otwarcia ofert.

Miejsce składania ofert w formie papierowej:

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do:
Urząd Gminy Pokój, 
ul. Sienkiewicza 8, 
46-034 Pokój

Kopertę należy zaadresować:

Urząd Gminy Pokój, 
ul. Sienkiewicza 8, 
46-034 Pokój 

Zapis: Oferta na „Sąsiadówka”.  Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

2)w formie elektronicznej: w przypadku składania ofert drogą mailową, ofertę należy przesłać na 
adres poczty elektronicznej: k.sowa@gminapokoj.pl, barbaraczaja81@wp.pl skan podpisanej 
oferty wraz z wymaganymi załącznikami, które są dostępne jako załączniki do zapytania ofertowego , 
ofertę wraz z załącznikami należy przesłać przed upływem terminu składania ofert tj. 26 lipca 2019 r. 
do godziny 10.00, podając w tytule wiadomości nazwę zadania: „Oferta na zakup 10kompletów 
ławek i stołów (komplety biesiadne) w ramach realizacji zadania publicznego  pn.„Sąsiadówka”. W 
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przypadku braku opisu tytułu wiadomości, Zamawiający będzie traktował taką ofertę, jako „zwykłą” 
korespondencję. 

               
         

9) Termin otwarcia i składania ofert    

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 lipca 2019 roku, do godz. 10:00, decyduje data wpływu

Termin otwarcia ofert:  26 lipca 2019 roku, godz. 10:30 

10)Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczania ceny

Wykonawca określi ryczałtową cenę brutto zamówienia,  na które składa ofertę 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty na część na którą składa ofertę wszystkie
koszta  niezbędne do prawidłowego,  pełnego i  terminowego wykonania przedmiotu  zamówienia  –
wynikające  zarówno  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  jak  i  własnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz
uwzględniające  inne  nie  ujęte  elementy  a  konieczne  dla  osiągnięcia  zamierzonego  celu,  żadne
niedoszacowanie, pominięcie przy wycenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spowoduje
zwiększenia  ceny  w  trakcie  i  po  realizacji  zadania.
Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres) 
- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

      -     termin ważności oferty

11)Przesłanki do odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona przez podmiot:

 niespełniający  warunków  udziału  w  postępowaniu   w  sprawie  wyboru  przez
Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zapytaniu ofertowym lub:

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu ,  lub osobami wykonującymi w jego
imieniu  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem
postępowania  w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą
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12)Tryb rozpoznania ofert:

Oferty  przedłożone  w  terminie  zostaną  przeanalizowane  przez  Zamawiającego  w terminie  3  dni
roboczych od daty złożenia ofert. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o
dodatkowe  wyjaśnienia  lub  uzupełnienia,  jeśli  zawarte  w  ofercie  informacje  nie  pozwolą  na
obiektywną ocenę oferty. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 1 dzień
roboczy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności przedłożonych
ofert, Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferentów, którzy złożyli oferty. 

Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrał o miejscu i terminie zawarcia umowy
w sprawie przedmiotowego zamówienia. 

Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy na warunkach,  w czasie  i  w miejscu określonym przez
Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i  odrzuceniem oferty
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej złożonej
oferty.

13)warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania (o ile przewiduje się
możliwość takiej zmiany)

 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach
gdy:  konieczność  zmiany,  w  tym  w  zakresie  wysokości  wynagrodzenia,  związana  jest  ze
zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  (np.  w  zakresie  zmiany  wysokości
stawki podatku VAT); 

 Zamawiający  przewiduje  również  możliwość  dokonania  zmian  i  uzupełnień  w  niniejszej
umowie,  które nie  stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

 Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  treści  umowy mogą być  dokonywane wyłącznie  za  zgodą
obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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Finansowanie projektu:

Zamawiający  informuje,  że  zadanie  publiczne  jest  współfinansowane  ze  środków  Samorządu
Województwa Opolskiego.

Osoby do kontaktu:
W sprawie zapytania ofertowego osoby do kontaktu:
Katarzyna Sowa tel. 774693080 w. 20, adres mail: k.sowa@gminapokoj.pl 
Barbara Czaja tel. 791886884, adres mail: barbaraczaja81@wp.pl

    Barbara Czaja
/-/

   Prezes Zarządu


