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Znak sprawy SDD/PR/SC/ZO/1/2020           Wola Zarczycka, dn. 21.10.2020r 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności 

(wartość szacunkowa zamówienia przekracza 50 tyś PLN). 

 

 

Przedmiot zamówienia oraz postępowanie prowadzone jest na podstawie Umowy 

o dofinansowanie projektu p.n. „Słodkie cuda” nr  RPPK.08.01.00-18-0013/18-00 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020,  Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Wytycznych Instytucji 

zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

RPO WP 2014-2020, Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności. 

 

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

Zamawiający:  

Stowarzyszenie "Dobry Dom" 

Wola Zarczycka 129A, 37-311 Wola Zarczycka 

NIP: 635-16-22-813 REGON 276803564 KRS 0000197865 

Tel. 17 240 10 41, e-mail: biuro@dobrydom.org,  

www.dobrydom.org 

 

 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza do udziału w postępowaniu na: 

„Zakup i dostawa pieca cukierniczego”. 
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1. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieca cukierniczego, szt. 1. 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez 

Zamawiającego parametry zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

c) Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić ofertę zawierającą informacje 

cenową za oferowany przedmiot zamówienia na dołączonym do zapytania 

załączniku nr 2. 

 

2. Udzielenie zamówienia: 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa – wzór umowy 

stanowi załącznik nr 5. 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

42200000-8 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części. 

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin wykonania zamówienia do 5 tygodni od daty zawarcia 

umowy.  

 

5. Piec musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę na 

własny koszt w dniu wspólnie uzgodnionym, jednak nie później niż do 5 tygodni 

od daty zawarcia umowy. 

 

6. Miejscem dostawy i montażu pieca jest Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej 

Sarzynie, adres ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna.  

 

7. Przy wydaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty i przedmioty dostarczone przez producenta niezbędne do 

użytkowania przedmiotu zamówienia jak również wymienione w specyfikacji.  

 
8. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – 

odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

 
9. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia wówczas gdy:  

a) stwierdzi wady pieca uniemożliwiające jego użytkowanie;  

b) piec nie będzie odpowiadał warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym 

lub w ofercie Wykonawcy.  
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10. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w punkcie 

poprzedzającym, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na 

usunięcie wad lub braków (nie krótszy niż 7 dni). W razie usunięcia 

stwierdzonych wad i braków Strony sporządzą dodatkowy protokół zdawczo-

odbiorczy.  

 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty 

elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.  

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują elektronicznie na adres biuro@dobrydom.org  

b) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku 

z toczącym się postępowaniem jest: 

Justyna Prochera, Tomasz Sieńko, 

tel.  +48172401041  

 

12. Wymagane parametry: 

a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany 

w 2020 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania z wyłączeniem 

używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.  

b) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów 

dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, 

zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

c) Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert 

nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub 

sprzedaży. 

d) Oferowany piec musi spełniać wymagania techniczne określone  

w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących tego typu produktów.   

e) Minimalne i maksymalne parametry techniczne i wyposażenia określone są 

w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalności 

w stosunku do opisanych w zestawieniu.  

 

mailto:biuro@dobrydom.org
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13. Wykaz dokumentów, jakie mają przedstawić Wykonawcy: 

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do 

niniejszego zapytania ofertowego: 

a) Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2.  

b) Wzór oświadczenia w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych – 

załącznik nr 3. 

c) Wzór oświadczenia o spełnieniu kryterium społecznego – załącznik nr 4. 

 

14. Opis sposobu przygotowania ofert: 

a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami 

zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym z załącznikami i przygotować 

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

b) Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie pisemnej. Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

c) Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

d) Oferty winny być podpisane w wyznaczonym miejscu przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

e) Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny 

sposób i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

f) W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez 

osobę(y) upełnomocnioną, należy dołączyć do oferty odpowiednie 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii. 

g) Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące parametry techniczne 

oraz elementy wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowa specyfikacja techniczna) w tym parametry wymagane przez 

Zamawiającego. 

 

15. Miejsce oraz termin składania ofert:  

a) Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Oferty należy kierować na adres: 

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” 

Biuro projektowe 

ul. Łukasiewicza 3A, pok.4a  
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37-310 Nowa Sarzyna 

b) Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2020 roku o godz.12.00 

(decyduje data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).  

c) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.  

d) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób 

zabezpieczonej, nieprzeźroczystej kopercie. 

e) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 

oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

f) Koperta winna być oznaczona opisem: 

 

Stowarzyszenie "Dobry Dom" 

 

Oferta 

do zapytania ofertowego na: 

„Zakup i dostawa pieca cukierniczego” 

 

Znak sprawy SDD/PR/SC/ZO/1/2020 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM 

 

 

g) W przypadku braku powyższego opisu lub innego, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe 

otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem 

składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską 

za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

h) Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty po terminie 

składania ofert.  

i) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną). Złożenie 

przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną 

wspólną ofertę. 

j) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający 

ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. 

k) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. 

l) Zmiana oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy 

umieścić informację „ZMIANA OFERTY”. 

m) Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, składa zawiadomienie o wycofaniu 

oferty z zachowaniem sposobu porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

n) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu 

obciążają Wykonawcę. 

o) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.  

p) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

Taka oferta nie będzie rozpatrywana.  

q) Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie 

spełniające stawianych wymagań zostaną odrzucone.  

r) Ofertę należy złożyć na prawidłowo wypełnionym Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik do Zaproszenia tj. Załącznik nr 2 – Formularz 

ofertowy.  

s) Zamawiający nie przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania ofert. 

 

16. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2020 roku o godz.12.15 w Biurze 

projektów Stowarzyszenia „Dobry Dom”, Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3A, 

pokój nr 4a. 

b) Otwarcie ofert jest jawne 

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane piece cukiernicze spełniały, co 

najmniej parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Piece 

cukiernicze, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie 

podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie 

będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.  

b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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18.  Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

Nr 
kryt. 

Opis kryteriów oceny Znaczenie 

A. Cena brutto 95 %  

B. 

Kryterium społeczne - Wykonawca zamówienia bądź 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia są osobami niepełnosprawnymi w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  
 

Kryterium społeczne weryfikowane będzie na podstawie 
informacji zawartych w Załączniku nr 4. 

5 % 

 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 

100 pkt.  

 
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr 

kryt. 

Sposób przyznawania punktacji 

K = A + B 

Gdzie: 
K – uzyskana liczba punktów 
A – liczba punktów uzyskanych za kryterium cena 

B – liczba punktów uzyskanych za kryterium społeczne  
Maksymalnie można otrzymać 100 pkt łącznie (Suma A+B) 

A. 

Cena brutto: 
 
A – liczba punktów za kryterium cena 

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 85 pkt za 
kryterium „A”, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej 

punktów wg wzoru: 
A = (An/Ab) x 100 x 95% = ……….. pkt 
Gdzie:  

An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
Ab – cena oferty badanej 

 
Możliwe do uzyskania max. 85 pkt 
 

Jeżeli cena oferty budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
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określonymi przez Zamawiającego, w szczególności, jeżeli cena jest 
niższa o 50% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się do Oferenta o 

udzielenie wyjaśnień. 
 

B. 

Kryterium społeczne: spełnia/nie spełnia  
 
Wykonawca spełnia kryterium społeczne otrzymuje 5 pkt. 

Wykonawca nie spełnia kryterium społecznego otrzymuje 0 pkt. 
 

Możliwe do uzyskania 5 pkt 

Zamawiający udzieli zamówienia jednemu Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja   

o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie 
opublikowana na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. 

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a) Zamawiający przedstawi wzór umowy, z którym zostanie ona zawarta.  

b) Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 

i w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą. 

c) Piec musi zostać przekazany i uruchomiony u Zamawiającego w terminie do 

5 tygodni od daty zawarcia umowy. 

d) Rozliczenie finansowe zostanie dokonane na podstawie faktury.  

e) 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 mogą̨ 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 zobowiązań́ 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

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,  

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. 

 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy   

o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik Nr 

3 do Zapytania Ofertowego). 

 

20. Wykaz załączników: 

a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,  

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2,  

c) Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych – 

załącznik nr 3. 

d) Oświadczenie o spełnieniu kryterium społecznego – załącznik nr 4.  

e) Wzór umowy – załącznik nr 5. 

 

 

 

    ……….……….………………………………. 

Podpis 

 


