Nazwa zamówienia: „Zakup wyposażenia dla budynku zakwaterowania turystycznego”

Sklep „TIK-TAK” Mariusz Marzec
Bystre 8, 38-606 Baligród

ZAPYTANIE OFERTOWE
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DLA POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY
O WARTOŚCI POWYŻEJ
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prowadzonego zgodnie zasadą konkurencyjności w oparciu o postanowienia
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
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lata 2014 - 2020”, znak: MIiR/2014-2020/12(4), zwanych dalej „Wytycznymi”.
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ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Dane Zamawiającego:

Sklep „TIK-TAK” Mariusz Marzec
Bystre 8
38-606 Baligród
Tel. 604 405 992
E-mail: bystremariuszpro@gmail.com

2. Tryb udzielania zamówienia
−

Zamówienie o wartości powyżej 50 tys. PLN netto prowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności w oparciu o postanowienia „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020”, znak: MIiR/2014-2020/12(5),
zwanych dalej „Wytycznymi”.

−

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - (tekst jednolity z dnia 27 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),

−

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym znajdują zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3. Rodzaj zamówienia
Dostawy.

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia objęta została dostawa nowych urządzeń (środków trwałych)
stanowiących wyposażenie budowanego budynku zakwaterowania turystycznego w miejscowości
Bystre (gm. Baligród), tj.:
ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr I wyposażenie sypialni, przedpokoju, salonu oraz strefy
rekreacyjnej (tarasu):
Nazwa urządzenia

Liczba sztuk

Łóżko o szer. 160 cm

2 szt.

Materac o szer. 160 cm

2 szt.

Łóżko o szer. 90 cm

6 szt.

Materac o szer. 90 cm

6 szt.

Szafki nocne

11 szt.

Fotel rozkładany z funkcją spania

4 szt.

Fotel

5 szt.

Stół

1 szt.

Krzesła

12 szt.
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Stolik kawowy

1 szt.

Szafa

5 szt.

Stolik

5 szt.

Lustro

5 szt.

Lampa wisząca

30 szt.

Lampka stojąca

11 szt.

Lampa stojąca

1 szt.

Rolety

8 szt.

Dywan

6 szt.

Zasłony

4 szt.

Kinkiet

6 szt.

Szafki kuchenne

1 komplet

Komplet wypoczynkowy

1 komplet

Półka wisząca

1 szt.

Wieszak plus lustro

1 szt.

Regał + szafka

1 komplet

Meble ogrodowe

1 zestaw

Grill gazowy

1 szt.

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr II tekstylia:
Nazwa urządzenia

Liczba sztuk

Kołdra

4 szt.

Kołdra

10 szt.

Poduszka

18 szt.

Pościel

6 szt.

Pościel

24 szt.

Prześcieradło

6 szt.

Prześcieradło

24 szt.

Koce

5 szt.

Koce

2 szt.

Koce

5 szt.

Podkłady pod materace

2 szt.

Podkłady pod materace

8 szt.
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ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr III sprzęt RTV i AGD:
Nazwa urządzenia

Liczba sztuk

Telewizor

1 szt.

Telewizor

5 szt.

Uchwyt RTV

6 szt.

Rzutnik plus ekran

1 szt.

Zestaw do telewizji satelitarnej

1 szt.

Lodówka (do zabudowy)

1 szt.

Piekarnik z funkcją mikrofali (do zabudowy)

1 szt.

Zmywarka (do zabudowy)

1 szt.

Płyta indukcyjna

1 szt.

Ekspres do kawy

1 szt.

Okap kuchenny

1 szt.

Pralka

1 szt.

Suszarka

1 szt.

Odkurzacz

1 szt.

Parownica plus mop parowy

1 szt.

Czajnik elektryczny

1 szt.

Krajalnica

1 szt.

Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
−
−

−

−

−

−

−

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego,
opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wymagania w zakresie parametrów
technicznych urządzeń stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla
przedmiotu dostawy. Zawarte w treści załącznika nr 1 rysunki mają charakter poglądowy.
dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być dopuszczone do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej,
Zamawiający wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia udzielona byłaby co
najmniej 12 miesięczna gwarancja, której okres będzie liczony od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia. Dla dostawy pralki (w ramach zamówienia częściowego nr III – sprzęt RTV i
AGR), wymagana jest co najmniej 60 miesięczna gwarancja.
zakupione w ramach niniejszego postępowania urządzenia muszą zostać dostarczone,
zamontowane, uruchomione w miejscu realizacji inwestycji, tj. w nowobudowanym obiekcie
znajdującym się w miejscowości Bystre w gminie Baligród
minimalny termin płatności za wystawione faktury wynosi 14 dni. Wykonawca może
zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres płatności do 30 dni, co będzie
uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 16
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO
POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFFERT,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku
wskazania w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) znaków towarowych,
nazw własnych materiałów, urządzeń, które wskazują, lub mogłyby wskazywać na
konkretnego producenta. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń lub
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producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia określają
definicje standardu, parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego, i
należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku
składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż
opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem materiałów czy urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych urządzeń nie
gorszych od założonych w dokumentacji. Zawarte w treści załącznika nr 1 rysunki
mają charakter poglądowy.
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Kod CPV: 39313000-9: Wyposażenie hotelowe,
Kod CPV: 39141000-2: Meble i wyposażenie kuchni,
Kod CPV: 39142000-9: Meble ogrodowe,
Kod CPV: 39143000-6: Meble do sypialni, jadalni i salonu,
Kod CPV: 31520000-7: Lampy i oprawy oświetleniowe,
Kod CPV: 39512100-5: Prześcieradła,
Kod CPV: 39511100-8: Koce,
Kod CPV: 39512000-4: Bielizna pościelowa,
Kod CPV: 42513000-5: Urządzenia chłodnicze i mrożące,
Kod CPV: 32324600-6: Telewizory,
Kod CPV: 32324300-3: Urządzenia telewizyjne,
Kod CPV: 39221000-7: Sprzęt kuchenny,
Kod CPV: 39100000-3: Meble,
Kod CPV: 39713210-8: Pralki i suszarki,
Kod CPV: 39713430-6: Odkurzacz,

5. Zamówienia częściowe
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia podzielony został na III części. Ofertę złożyć można na jedną lub
więcej części poprzez odniesienie się na formularzu oferty do każdej z części.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie
uzupełniających.

przewiduje

składania

ofert

wariantowych

oraz

udzielenia

zamówień

7. Termin wykonania zamówienia

W związku z faktem, iż objęte przedmiotem zamówienia urządzenia powinny zostać dostarczone
oraz zamontowane w nowopowstającym obiekcie noclegowym, realizacja dostaw w ramach
poszczególnych części zamówienia powinna zostać zakończona w następujących terminach
(przedziałach czasowych):
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Poszczególne części zamówienia

Termin dostawy

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr I - wyposażenie
sypialni, przedpokoju, salonu oraz strefy rekreacyjnej
(tarasu)

31 lipca 2021 r.

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr II - tekstylia

31 lipca 2021 r.

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr III – sprzęt RTV i AGD

31 lipca 2021 r.

Do upływy ww. terminów zamówienia zakupione w ramach niniejszego postępowania urządzenia
muszą zostać dostarczone, zamontowane i uruchomione w miejscu realizacji inwestycji,
tj. w nowobudowanym obiekcie znajdującym się w miejscowości Bystre, gmina Baligród.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
−

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

− Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, lub

−
−

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zwiera rażąco niską cenę.

9. Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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,
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.
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10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

−

−
−

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ustalają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani do
przedstawienia Zamawiającemu stosownej umowy współpracy.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1 Wymagania podstawowe
−

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

−

Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie ze wzorami
stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

−

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym
oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

−

Oferta winna być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej albo też przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeśli
upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – do
oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa
udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

−

Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

−

Stosowne wypełnienia we wzorach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego i jednocześnie wchodzących w skład oferty winny być dokonane komputerowo,
maszynowo lub odręcznie w sposób czytelny.

−

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

−

Całość oferty powinna
zdekompletowanie.

−

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.

−

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe
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11.2 Dokumenty składające się na ofertę:

− Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Formularz ofertowy należy uzupełnić tylko w zakresie oferowanych części
zamówienia. W przypadku Zamówienia częściowego nr III – Sprzęt RTV i AGD dodatkowo w
formularzu ofertowym należy podać Nazwę/Producenta/Model/Typ oferowanego urządzenia
(jeśli występuje).

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
−

dowód wniesienia wadium,

−

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych
wraz
z
ofertą
(oryginał
lub
kopia
potwierdzona
za
zgodność
z oryginałem) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą lub właściwych rejestrów.

12 Termin związania ofertą
−

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

−

Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3
dni przed upływem terminu związania ofertą jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni.

13 Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert

13.1 Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć pod adresem: Sklep „TIK-TAK” Mariusz Marzec, ul. Staromiejska 2,
27-600 Sandomierz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 7 maja 2021 r. do godz. 9.00.
13.2 Sposób składania ofert:
−

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie / paczce, w sposób uniemożliwiający odczytanie
zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę / paczkę należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu pn. „Zakup wyposażenia dla budynku zakwaterowania
turystycznego”.

−

Na kopercie / paczce należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

−

Ofertę składa się w formie pisemnej.

−

Znaczenie dla zachowania terminu składania ofert posiada data i godzina wpływu oferty na
miejsce wskazane w pkt. 13.1, nie zaś data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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13.3 Miejsce i termin otwarcia ofert:

− Otwarcie

ofert nastąpi pod adresem: Sklep „TIK-TAK” Mariusz Marzec,
ul. Staromiejska 2, 27-600 Sandomierz, w dniu:
7 maja 2021 r.
o godz. 9.15.

−

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

−

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informację dot. ilości złożonych ofert, nazw
i adresów wykonawców, cen poszczególnych ofert oraz kryteriach oceny.

−

Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem
konieczności zachowania przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.

−

Oferty złożone po terminie na składanie ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy bez
otwierania.

−

Z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zostanie
protokół postępowania.

14 Opis sposobu obliczania ceny

−

−
−

Cena oferty jest ceną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszelkie elementy związane z prawidłową
i terminową realizacją zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków.
Podana cena musi zostać wyrażona w PLN (polski złoty), z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wartość oferty należy podać w kwocie netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

15 Wymagania dotyczące wadium

− Każdy wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem
terminu składania ofert wnieść wadium dla poszczególnych części zamówienia w kwocie:
Poszczególne części zamówienia

Kwota wadium

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr I - wyposażenie
sypialni, przedpokoju, salonu oraz strefy rekreacyjnej
(tarasu)

2 250,00

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr II - tekstylia

150,00

ZAMÓWIENIE CZEŚCIOWE nr III – sprzęt RTV i AGD

915,00

−

Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:
Sklep „TIK-TAK” Mariusz Marzec nr rachunku 71 1020 4926 0000 1202 0196 3438
z adnotacją w tytule przelewu: Wadium-zapytanie ofertowe RPPK.01.04.01-180180/19.
Wraz z ofertą należy przedłożyć dowód wniesienia wadium.
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− Za skutecznie wniesione wadium Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (bank
prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew).
W związku z powyższym, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
−

Wadium jest nieoprocentowane, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do składania
ofert.

−

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.

− Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
−

Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

−

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta wybrana została jako
najkorzystniejsza:
−

odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na
warunkach określonych w złożonej ofercie,

−

zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn
leżących po jego stronie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej.

16 Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert

Nie podlegające odrzuceniu oferty zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie odrębnie dla
każdej z części zamówienia w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga punktowa

Cena oferty brutto (C)

85 pkt.

Termin płatności (T)

15 pkt.

Opis sposobu obliczania punktów:

− Nazwa kryterium: Cena oferty brutto
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

C = (Cmin)/(Cbad) x 85 pkt,
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gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium: Cena oferty brutto,
C min – cena ofertowa brutto oferty najtańszej,
C bad – cena ofertowa brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 85 pkt. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po
przecinku.

− Nazwa kryterium: Termin płatności
Oferty w ramach przedmiotowego kryterium oceniane będą wg. wskazanego w ofercie
terminu płatności za wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, w następujący sposób,

− termin płatności: 30 dni – 15 pkt.,
− termin płatności: 21 dni – 8 pkt.,
− termin płatności: 14 dni – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 15 pkt.
−

Kryteria będą badane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty.

−

Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiąca sumę punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

−

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą
liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert i którego oferta spełni wszystkie
warunki postępowania.

−

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ilości punktów uzyskanych w ramach kryterium oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

−

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji czy zmiany treści oferty.

−

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień lub
wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw do wykluczenia.

−

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności
i prawdziwości przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
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17 Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami
−

W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.

− Adres e-mail Zamawiającego: bystre@vp.pl
− Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
− Pan Mariusz Marzec – Właściciel, Tel. 604 405 992, e-mail: bystre@vp.pl– w
sprawach technicznych dot. opisu przedmiotu zamówienia.
− Pan Mariusz Panek – tel. 539 360 605, e-mail: biuro@optymalni.rzeszow.pl –
w sprawach proceduralnych związanych z zapytaniem ofertowym, procedurą składania
i oceny ofert.
18 Udzielanie wyjaśnień oraz zmiana treści zapytania ofertowego

−

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego kierując wniosek na adres podany w niniejszej instrukcji. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

− Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również drogą elektroniczną (na adres e-maila
bystre@vp.pl).
−

−

−
−

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W
uzasadnionych
przypadkach
Zamawiający
może
w każdym
czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszego zapytania ofertowego.
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający opublikuje w miejsca publikacji zapytania
ofertowego.
Zmiany treści zapytania ofertowego są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

19 Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru
ofert, w tym w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto
uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania,
jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób
sprzeczny z prawem lub „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020”.
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20 Wyjaśnianie treści oferty

−

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonych ofert
i dołączonych dokumentów oraz prawo wezwania do uzupełnienia wymaganych
dokumentów, jeżeli nie zostały złożone lub będą zawierać błędy. W przypadku, gdy
najkorzystniejsza oferta nie będzie wymagać wyjaśnienia lub uzupełnienia, a wyjaśnienie
lub uzupełnienie dokumentów przez pozostałych Wykonawców nie będzie miało wpływu na
rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający nie będzie wzywał do wyjaśnienia lub
uzupełnienie przedłożonej dokumentacji.

−

Jeśli zaoferowane cena, lub jej części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia (w szczególności w przypadku, gdy cena jest niższa o co
najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT ustalonej
przed wszczęciem postepowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert)
i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny.

21 Rozstrzygnięcie postępowania
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą, zostanie podpisana umowa.
Złożenie oferty w oparciu o przedmiotowe zapytanie ofertowe oznacza pełną akceptację przez
Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy
z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.

22 Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
− zmiana sposobu wykonania umowy,
− zmiana zakresu przedmiotu umowy,
− zmiana wynagrodzenia,
− zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy,
− zmiany osobowe.

−

−

Zmiana postanowień umowy jest możliwa w następstwie:
Wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa, lub wystąpienia uzasadnionych przyczyn
spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mogłyby wywierać
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, na jakość realizacji zamówienia,
uniemożliwiających realizację zamówienia w pierwotnie ustalony sposób.
Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, lub których Wykonawca
przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, jak również wystąpienia innych
utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności spowodowanych przez osoby
trzecie.
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−

Wystąpienia okoliczności prawnych i technicznych uniemożliwiających wykonanie lub należyte
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

−

Zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie i terminie
przewidzianym w umowie nie jest możliwe, w tym z powodu wystąpienia opóźnień
w prowadzonych pracach budowlanych w budynku zakwaterowania turystycznego w
miejscowości Bystre,

−

W przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie
Zamawiający,

−

Zmiany parametrów dostarczanych urządzeń na lepsze, np. w przypadku gdy po podpisaniu
Umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji urządzeń
zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie urządzenia innego,
spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w OPZ i Umowie,

−

Zmian technologicznych, wykonania świadczeń zamiennych, których wykonanie nie będzie
wykraczało poza zakres określony w umowie i nie będzie skutkowało zwiększeniem
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

−

Wystąpienia konieczności zmian polegających na rezygnacji przez Zamawiającego
z realizacji części przedmiotu umowy, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie
celów zamówienia. Zmiana w tym zakresie jest możliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy.

−

Wystąpienia opóźnień w dokonaniu stosownych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
organy nie będących następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

−

Dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem że będą one służyły
prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

23 Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
−

−

−

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sklep „TIK-TAK” Mariusz Marzec,
Bystre 8, 38-606 Baligród, NIP: 8640003276, REGON: 830171377. Kontakt do
Administratora: e-mail: bystre@vp.pl, tel. 604 405 992,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa budynku
zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bystre”
prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja z postępowania prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.
„Świadczenie nowych usług w ofercie firmy TIK-TAK w miejscowości Bystre”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
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−

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu
RPPK.01.04.01-18-0180/19 pn. „Świadczenie nowych usług w ofercie firmy TIK-TAK w
miejscowości Bystre”,
− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− posiada Pani/Pan:
➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
− nie przysługuje Pani/Panu:
➢ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
➢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
➢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

ROZDZIAŁ II – DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW:

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Formularz oferty

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
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