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L.Dz. SDD/Zp.C/02/2017 Wola Zarczycka, dnia 27.07.2017 r. 

 

 
Stowarzyszenie „Dobry Dom” 

Wola Zarczycka 129A 

37-311 Wola Zarczycka 

NIP: 635-162-28-13, REGON: 276803564, KRS: 0000197865 

tel. + 48 17 240 10 42, fax + 48 17 240 10 43 

e-m ail: biuro@dobrydom.org ; www.dobrydom.org 

 

 
 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I E 

do złożenia oferty cenowej 

 
Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu 

RTV, AGD, wyposażenia łazienek oraz drobnego wyposażenia i akcesoriów na potrzeby mieszkań 

treningowych. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Trening czyni mistrza”, na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0038/16-00 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych i zdrowotnych oraz Wytycznych Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach RPO WP 2014-2020. 

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z  art. 4 pkt 8. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku (o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto). 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić ofertę zawierającą informację cenową za oferowane 

wyposażenie na dołączonym do zaproszenia w załączniku nr 1. 

2. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 31.07.2017 r. do godz.  11:00 

drogą e-mailową, faxem, pocztą (liczy się data wpływu do biura) lub osobiście. 

Oferty należy kierować na adres: 

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” 

ul. Łukasiewicza 3A 

37-310 Nowa Sarzyna 

tel. 17 240 10 42, fax. 17 240 10 43, e-mail biuro@dobrydom.org 
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3. Termin dostawy sprzętu do dnia 03.08.2017 roku. 

4. Wymagane parametry: 

a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był kompletny, wolny od wad fizycznych i 

prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania. 

b) Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 

przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

c) Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia (wymiary) podano w 

tabeli w formularzu ofertowym. 

5. W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

6. Formularz ofertowy składa się z 73 części (pozycji) 

7. Ofertę można składać na dowolną ilość części (1 pozycja = 1 część) 

8. W przypadku gdy dostawca nie posiada w swojej ofercie towaru wskazanego w formularzu 

ofertowym, dostawca może w formularzu ofertowym pozostawić tę pozycję nie wypełnioną, lub 

skreślić pozycję, lub wpisać „nie dotyczy”. 

9. dopuszcza się podawanie cen za wybrany/dowolny asortymenty z poszczególnych części  

(pozycji). 

10. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi  

kryteriami: najniższa cena brutto ofertowa za poszczególny towar (za poszczególną pozycję). 

11. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

12. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym (Beneficjentem) oraz osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego 

(Beneficjenta) czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w 

procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z  przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu 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 IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
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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. 

11. Zamawiający nie przewiduje konieczności zawarcia pisemnej umowy na dostarczenie oferowanego 

wyposażenia. Po rozesłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wystarczającą formą, 

wiążącą obie strony będzie złożenie przez Zamawiającego zamówienia. 

12. Rozliczenie finansowe zostanie dokonane na podstawie faktury. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu wyposażenia w uzasadnionych 

przypadkach.. 

14. Płatność za wykonanie zadania nastąpi po dostarczeniu sprzętu w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

faktury, płatność przelewem na rachunek wskazany we fakturze. 

15. Osoba do kontaktu: Tomasz Sieńko, tel. 17 240 10 41. 

 

 
 

.............................................. . 

podpis osoby uprawnionej . 

mailto:biuro@dobrydom.org
http://www.dobrydom.org/
mailto:biuro@dobrydom.org
http://www.dobrydom.org/

