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Ogłoszenie

Numer

2020-5452-7092

Id

7092

Powstaje w kontekście projektu

RPPK.08.01.00-18-0013/18 - SŁODKIE CUDA

Tytuł

SŁODKIE CUDA

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie dotyczącym:
1. zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 
podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
2. zmiany terminu realizacji: termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) decyzji administracyjnej (decyzje władz publicznych, zmiana obowiązującego prawa, oczekiwanie na 
nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
b) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego,
c) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
3. Zmiany terminu płatności, w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn 
od niego niezależnych.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-21
1. Zał. nr 5 do ZO - Wzór umowy
2. Zał. nr 4 do ZO - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
3. Zał. nr 3 do ZO - Oświadczenie w sprawie braku powiązań
4. Zał. nr 2 do ZO - Formularz ofertowy
5. Zał. nr 1 do ZO - Opis przedmiotu zamówienia
6. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-21

Data ostatniej zmiany

2020-10-21

Termin składania ofert

2020-10-29 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Stowarzyszenie "Dobry Dom"
 129A
37-311 Wola Zarczycka
NIP: 6351622813

Osoby do kontaktu

Justyna Prochera
tel.: +48172401041
e-mail: justynaprochera@dobrydom.org

Tomasz Sieńko
tel.: +48172401041
e-mail: tomaszsienko@dobrydom.org

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup i dostawa pieca cukierniczego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Zakup i dostawa pieca cukierniczego, elektrycznego, konwekcyjnego z możliwością zaparowania, 
obrotowego, z wózkiem załadunkowym. Ilość: 1 szt. Piec nowy, wyprodukowany w 2020r. 
Przystosowany do balach cukierniczych 60x40 cm, o odległości między prowadnicami min. 10 cm, 
z możliwością wypieku z obrotem wózka i bez obrotu, z okapem o mocy min.25 KW. Sterowanie 
piecem elektroniczne z kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlania piktogramów, 
zaprogramowania min. 80 programów automatycznych i minimum 8 faz w ramach tego samego cyklu 
pieczenia. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, wymagań, sposobie wyboru oferty, znajdują się w 
załączonym do ogłoszenia Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.

Okres gwarancji

min.12 miesięcy

Kody CPV

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

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie

Powiat

leżajski

Gmina

Nowa Sarzyna

Miejscowość

Nowa Sarzyna

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego: 
- formularz ofertowy – wzór załącznik nr 2.  
- oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych – wzór załącznik nr 3. 
- oświadczenie o spełnieniu kryterium społecznego – wzór załącznik nr 4.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

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 zobowiązań́ w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, polegające w szczególności na:  
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- 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,  
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto - znaczenia 95%
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

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 niepełno. lub właściwych przepisów państw członkowskich UE lub EUG - znaczenie 
5%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-21 - data opublikowania

-> 2020-10-29 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


