
 

Szkoła Talentów 
Biuro projektu: ul Krakowska 25; 
60310369839-200 Dębica; e-mail: 

akaminski@educare.pl 

tel. kom: 603103698 
 

 

 

Zapytanie ofertowe 
L.dz.ST4.3.2019 z dnia 15.03.2019 roku  

w ramach projektu pn. „Szkoła Talentów” 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
RPPK.09.04.00-18-0006/18 

Zamawiający: Educare et Servire 
Krakowska 25 
39-200 Dębica 
NIP: 872-219-75-88 

Osoba do kontaktu w sprawie 
zamówienia w zakresie 
merytorycznym (specyfikacja 
zamówienia): 

Antoni Kamiński 
tel. /+48/ 603103698, w godzinach od 7:00 do 15:00 
e-mali: akaminski@educare.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie 
zapytania w zakresie formalnym 
(przygotowanie oferty, niezbędne 
dokumenty): 

Agnieszka Jamróz 
tel. /+48/ 607771722, w godzinach od 7:00 do 15:00 
e-mali: ajamroz@wp.pl 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności w latach 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu przez 
Zamawiającego: 

Część 4. Zakup i dostawa sprzętów i akcesoriów 
stanowiących wyposażenie hotelu a zarazem doposażenie 
pracowni hotelowej  na potrzeby projektu „Szkoła Talentów” 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

CPV (Wspólny Słownik 
Zamówień) 

39313000-9 Wyposażenie hotelowe 
 

Rodzaj usługi 
Opis wymagań 

 

Zakup i dostawa sprzętów i 
akcesoriów stanowiących 

wyposażenie pracowni 
hotelarskiej 

Szczegółowy opis wymagań zawiera załącznik nr 1 do zapytania 

mailto:akaminski@educare.pl
mailto:ajamroz@wp.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-hotelowe-4892


 
2. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

Miejsce dostawy: Dębica, ul. Krakowska 25 

Dodatkowe obowiązki 
Wykonawcy:  

brak 

Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej 
gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego. 

Warunki gwarancji: -------------------------------------------------------------------------------- 

Warunki płatności: Nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność w 
terminie do 30 dni od daty dostawy, płatna na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej fakturze VAT. 
Potwierdzeniem dostawy jest podpisany protokół zdawczo-
odbiorczy. 

Zamówienia uzupełniające: Przewiduje się 

Zamówienia dodatkowe: Nie przewiduje się. 

Oferty wariantowe i 
częściowe: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 
wariantowych i częściowych. 

Termin wykonania 
zamówienia:  

W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą  

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

Warunki udziału w 
postępowaniu:  

Nie przewiduje się.  

Zasady spełnienia i 
weryfikacji warunków 
udziału w postępowaniu: 

Nie przewiduje się.  

IV. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 

Kryterium wyboru: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 % 



 
Zasady spełnienia i 

weryfikacji kryteriów 
wyboru:  

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
Kryterium nr 1 – CENA:  
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane 
punkty według następującego wzoru: 
 
Cena = P=(Cn/Cb) x 100% x 100 punktów. 
gdzie: Cn – łączna cena brutto najtańszej oferty;  
Cb – łączna cena brutto badanej oferty  
Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że 
ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku 
do przedmiotu zamówienia: 

 wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty; 

 termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od 
daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy 
się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego; 

 jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony 
będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.  

Podsumowanie: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z 
postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.  
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w 
Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Dopuszcza się złożenie ofert 

  osobiście w sekretariacie Fundacji lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich 
na adres: Educare et Servire, ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica lub, 

 przesłać pocztą elektroniczną  w formie skanu na adres: akaminski@educare.pl 
Ostateczny termin składania ofert upływa: 22.03.2018 r., godz. 11.00. 
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin 
złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Wykonawcą w ramach zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest 
powiązany osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

VII. INNE ELEMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

Opis sposobu 
ustalenia ceny:, 

1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie 
wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może 
ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.  

2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji 
zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania 
oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach 
wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  
4. Cenę oferty można podać w polskich złotych. 
5. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto, 
6. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Opis sposobu 
przygotowania 
oferty: 

1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania 
ofertowego wraz z załącznikami.  

2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami 
zapytania ofertowego wraz z załącznikami.  

3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać 
swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów 
tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania 
ofertowego.  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny  
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.  
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych 

poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy 
nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z 
osób podpisujących ofertę.  

7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna 
pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji 
określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę 
upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.  

8. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna być 
złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie 
potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być 
ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.  

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.  
11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma 



 
być zaadresowana według poniższego wzoru: „ Część 3. Zakup i 
dostawa sprzętów i akcesoriów stanowiących wyposażenie firmy 
ogrodniczej a zarazem doposażenie pracowni ogrodniczej  na 
potrzeby projektu „Szkoła Talentów”” Koperta, poza oznakowaniem 
jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.  

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje  
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, 
modyfikacji  
i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z 
dopiskiem „ZMIANA”.  

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według 
takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i 
uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE”.  

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
17. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej 

kolejności.  
18. Oferty wycofane nie będą otwierane. 
 

Termin związania 
ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył 
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w 
szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez 
Zamawiającego.  

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z 
wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

4. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.  
5. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz 

ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie 
dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma 
możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania 
wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, 
o którym mowa w części V. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, 
oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.  

6. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach 
postępowania drogą e-mail na wskazany w ofercie adres. 

 
 
 



 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Specyfikacja zamówienia, 
2. Formularz ofertowy; 
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
4. Wzór umowy. 


