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Zawichost, dnia 20 lutego 2020 r. 

Znak: 2ZO/8.5.1/2020 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 Postępowanie prowadzone w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, nr umowy RPSW.08.05.01-26-0015/19-00. 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Młodzieżowy Ośrodek  Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście 

ul. 11 listopada 1 , 27-630 Zawichost 

telefon 15 83 64 501, fax 15 83 64 501  NIP 8641084650  REGON 292426505. 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zamówienie pn. „Doposażenie pracowni stolarskiej  

i murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście”. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Zadania A – Doposażenie pracowni stolarskiej w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Zawichoście. 

 

Kody CPV 

CPV 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna 

CPV 42623000-9 Frezarki 
CPV 43812000-8 Piły 

CPV 44512940-3 Zestawy narzędziowe   
CPV 44510000-8 Narzędzia 

CPV 44511000-5 Narzędzia ręczne 
CPV 42651000-4 Pneumatyczne narzędzia ręczne 

CPV 42999100-6 Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym 

CPV 39151200-7 Stoły robocze 
CPV 44512000-2 Różne narzędzia ręczne 

CPV 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne 
  

 Dostawa wraz z przygotowaniem do pracy fabrycznie nowych urządzeń i narzędzi do pracowni 

stolarskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście. Przedmiot zamówienia 
został opisany w specyfikacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a. 
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2) Zadanie B – Doposażenie pracowni murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Zawichoście. 

 
 

Kody CPV 

 
43414000-8 Szlifierki  

42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne 
43414000-8 Szlifierki  

38410000-2 Przyrządy pomiarowe 

44423200-3 Drabiny 
44212310-5 Rusztowania 

38410000-2 Przyrządy pomiarowe 
42999100-6 Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym 

30192200-3 Taśma miernicza  
43132300-0 Wiertła  

44512100-3 Dłuta 

44512000-2 Różne narzędzia ręczne 
44512930-0 Skrzynki narzędziowe  

44511200-7 Narzędzia ogrodnicze  
 

 Dostawa wraz z przygotowaniem do pracy fabrycznie nowych urządzeń i narzędzi do pracowni 

murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście. Przedmiot zamówienia 

został opisany w specyfikacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2b. 

 
3) Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4) UWAGA !!!!!! Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.  
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6) Zamawiający nie planuje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg 

załączonego wzoru formularza ofertowego, 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 

3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 - oświadczenie  o powiązaniu / braku 

powiązania z Zamawiającym    

UWAGA!!!!!! W przypadku powiązania osobowo lub kapitałowo Wykonawcy  

z Zamawiającym jak i braku oświadczenia (załącznika nr 3) złożonego 

wraz z ofertą przez Wykonawcę, jego oferta zostanie odrzucona !!!!!!!! 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
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IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu nr (15) 836-45-01 lub drogą elektroniczną  

adres: mowzaw@gazeta.pl  

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  

z  wykonawcami. 

1. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Pani /Pan 

Tomasz Gołdziński, e-mail: goldzinski@interia.pl, tel. 609 705 805. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia w godzinach pracy Ośrodka tj. 8.00 – 16.00. 

      Tomasz Gołdziński,  e-mail: goldzinski@interia.pl, tel. 609 705 805. 

 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na 

doposażenie pracowni stolarskiej i murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Zawichoście” NIE OTWIERAĆ PRZED godziną 13:00 dnia 28 lutego  

2020 r. lub przesłać faksem na numer (15) 836-45-01, bądź przesłać drogą elektroniczną na 

adres e-mail: mowzaw@gazeta.pl  w terminie do dnia 28 lutego 2020 do godziny 11:00. 

 

VII. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2020 r. po godzinie 13:00 

 

VIII. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: 
 

1. SPOSÓB OCENY OFERT 
 

a) W KRYTERIUM CENA (C):  
 

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

                           C min. 
               C =  ------------  x 70.00 %                              1 % - 1 punkt 

                          Cbad. 
gdzie: 

C        – ilość punktów oferty badanej 

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
Cbad.   – cena oferty badanej 

 
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 70,00 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
 

b) W KRYTERIUMGWARANCJA (G): 

 
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Maksymalny 

okres gwarancji wynosi 48 miesiące. 

mailto:mowzaw@gazeta.pl
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Okres  gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym.  

Jeżeli  Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie  
z zasadą 1 rok  - 12 miesięcy. 

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Gwarancja” zostanie wyliczona wg poniższego 
wzoru: 

                  G o  - G min. 

        G =  -------------------  x 30 %                            gdzie: 1 % - 1 punkt 
                 G max. - G min. 

gdzie: 
G - ilość punktów oferty ocenianej 

G max. - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego, tj. 48 miesiące 

G min - gwarancja minimalna określona przez Zamawiającego, tj. 24 miesięcy 
G o - gwarancja oferty ocenianej 

 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 30,00 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż 48 miesiące, ale maksymalnie przyznana 
ilość punktów będzie wynosiła 30,00. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące to jego oferta 
zostanie odrzucona – jako niezgodna z warunkami zamówienia. Natomiast, jeśli Wykonawca nie 

określi w Formularzu Oferty okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował 
okres 24 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt.   

 

IX. Termin wykonania zadania  

Termin wykonania dostawy ustala się na dzień 30 marca 2020 r. 

 

X. Termin związania ofertą .  

Termin związania oferta wynosi 30 dni. 

 

XI. Możliwości zmiany umowy. 

1. Umowę można zmienić w następujących okolicznościach: 

a) W przypadku przedłużenia się procedury wyboru wykonawcy i podpisania umowy, Zamawiający  

może przedłużyć termin dostawy; maksymalny termin przedłużenia - 14 dni.  

b) W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie, 

który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie 

zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada 

wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub 

lepszych parametrach, zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ posiada 

wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz wymagania 

przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie 

potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany 

model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu 

minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego; 

c) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący 

przedmiot umowy.Zmiana cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, 

dotyczy wyłącznie ceny (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto 



 

Projekt realizowany przez Powiat Sandomierski/Młodzieżowy Ośrodek  Wychowawczy  
im. Janusza Korczaka w Zawichoście na podstawie umowy z UMWŚ w ramach RPO WŚ 2014-2020 
 

 

 

pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. 

Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie 

ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT; 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego  

na piśmie aneksu, który stanowić będzie  integralną część umowy; 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 litr. b i  litr. c; 

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

 

XIII. Informacje o formalnościach 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego oraz  zasadzie konkurencyjności. Nie mają  

w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XIV. Załączniki: 
1) Projekt umowy – załącznik nr 1. 
2) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru, załącznik nr 2. 

3) Specyfikacja przedmiotu zamówienia Zadania A - załącznik nr 2a. 

4) Specyfikacja przedmiotu zamówienia Zadanie B – załącznik nr 2b. 
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych załącznik nr 3. 

6)  Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO. 
 

 
 

 

 
 
 
 


