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Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 2/2018/GAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej
kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia
praktyczne.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Hoża 1
60-591 Poznań
Biuro projektu we Wrocławiu
ul. Jedności Narodowej 112 50-301 Wrocław
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Podział na zadania:
1. Sprzęty dydaktyczne - doposażenia pracowni zawodowej kierunku Technik
Leśnik
2. Sprzęt specjalistyczny - doposażenia pracowni zawodowej kierunku Technik
Leśnik
W zakresie zadania nr 1:
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne, które zostały
szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania
określone przez normy europejskie.
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą być nowe posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na
sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do
produktów zostaną dołączone do towarów.
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i
spełniać wymagania funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 1
lp.
1

nazwa
świder przyrostowy

2

siekiery 1 kg

3

siekiery 1,5 kg

4

pilarka z
serwisowaniem

5

szpadel

6

motyki

7

sekatory małe

8

sekatory duże

9

ośnik strzemiączkowy

specyfikacja - wymagania minimalne
min. 300 mm, rdzeń średnicy 5,15 mm. W
standardowym wykonaniu 3 zwoje gwintów (dla
drzew iglastych i liściastych o drewnie miękkim)
oraz 2 zwoje gwintów dla drzew liściastych o
drewnie twardym. Z powłoką teflonową
zmniejszającą tarcie i zabezpieczającą przed
klejącym działaniem żywicy.
stylisko drewniane o długości 60-70 cm, masa
głowicy: 9000-1100 g
stylisko drewniane lub metalowe długości min.
70 cm, ciężar głowicy min. 1500 g, ciężar
całkowity max 2700 g
Pilarka spalinowa:
moc: nie mniejsza niż 2,6 KM,
długość prowadnicy: nie mniej niż 35 cm,
podziałka łańcucha: 0,325ʺ,
szerokość rowka: 1,3 mm,
poziom ciśnienia akustycznego przy uchu
operatora – max105 dB(A),
zużycie paliwa – poniżej 550 g/kWh.
W zestawie powinien znajdować się klucz
uniwersalny, łańcuch, osłona do transportu.
hartowana głowica ze stali
długość 1270 mm, waga 1900 g, szerokość
głowicy 200 mm.
motyka leśna, oprawna, kuta
szerokość ostrza ok 9 cm
szerokość przy trzonku ok 8 cm
waga z trzonkiem ok 2,5 kg
długość trzonka ok 110 cm
długość 173 mm, waga 135 g, średnica ciętych
gałęzi do 20 mm
długość 750 mm, waga 1500 g. Średnica ciętych
gałęzi do 45 mm.
Ośnik strzemiączkowy – wykonany z
3

jednostka
szt.

liczba
1

szt.

5

szt.

5

szt.

1

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.
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10

ośnik do korowania
drzew

11

haki do drewna

12

capiny

13

ośnik (korowarka)

wysokogatunkowej stali nierdzewnej, długość
34-37 cm, szerokość ostrza 57-80 mm, ciężar
650-700 g, uchwyt drewniany – jesionowy.
Ośnik zwykły – wykonany z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej, długość 40-43 cm, szerokość
ostrza 230-240 mm, uchwyt drewniany –
jesionowy.
hak do przenoszenia drewna krótkiego
wykonany z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej, dopuszcza się wykonanie uchwytu
z tworzywa sztucznego, długość 24-26 cm, ciężar
430-450 g.
stylisko drewniane o długości min. 80 cm, ciężar
głowicy min. 600 g.
stylisko 100 cm, szerokość ostrza 110 mm, ciężar
400 g

szt.

5

szt.

5

szt.

5

szt.

2

W zakresie zadania nr 2:
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny – Rejestrator leśniczego (szt. 12) z
drukarką (szt.12), które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2.
2. Towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą być nowe posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na
sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do
produktów zostaną dołączone do towarów.
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i
spełniać wymagania funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będzie dostarczony do
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego.
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SPECYFIKACJA – ZADANIE 2
Lp.
1

Nazwa
Rejestrator leśniczego
Wyszczególnienie
Nazwa urządzenia

System operacyjny

Procesor
Wyniki w testach
wydajności SPB Banchmark
Indices www.spb.com

Programy

Pamięć

Gniazda rozszerzeń

jednostka
szt.

liczba
12

Wymagania minimalne
Urządzenie przenośne – kolektor danych
typu komputer Handheld i dedykowaną
stacją dokującą
System Windows Mobile min. v. 6.5 lub
równoważny, z obsługą strony kodowej
Windows-1250 i zainstalowaną polską
nakładką językową. System operacyjny musi
być w wersji z obsługą funkcji transmisji
danych przez GPRS
Min. 800 Mhz
CPU Index – nie mniej niż 3000 pkt.
File System Index – nie mniej niż 300 pkt
Uwaga: wynik ustalony na podstawie
średniej z trzech testów. Test
przeprowadzony ma być bezpośrednio po
wykonaniu resetu urządzenia, z włączoną
polską nakładką językową, na w pełni
naładowanych bateriach oraz bez
podłączania urządzenia do komputera PC lub
sieci Ethernet.
Kalkulator, program obsługi poczty, edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka
internetowa, przeglądarka pdf. Ww.
oprogramowanie musi być zainstalowane na
rejestratorze i gotowe do pracy, a jakikolwiek
reset urządzenia nie może usuwać tych
aplikacji.
RAM min. 256 MB
FLASH (storage, pamięć na przechowywanie
danych) min. 1024 MB
Compact Flash II lub SD, lub SDHC lub MMC
lub SDXC
Urządzenie wyposażone w kartę min. 4 GB,
o parametrach: w przypadku kart SD –
maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 20
MB/s maksymalna prędkość odczytu nie niej
niż 20 MB/s; W przypadku kart CF – szybkość
zapisu min 16 MB/s, szybkość odczytu min.
5
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Porty WE/WY

20 MB/s. W przypadku kart SDHC/SDXC –
karta musi spełniać wymagania min. SD
Speed Class 6 (wg www.sdcard.org). W
przypadku kart MMC spełnienie wymagań
min. MMC System Specification Version 4.0
(wg www.mmca.org)
Port RS232 (EIA/TIA574) DB9 Męski (Male)
wyprowadzony bezpośrednio z obudowy
urządzenia. Dopuszcza się zamiennie
zastosowanie kabla z identycznym
wyprowadzeniem lub przenośnego adaptera,
których wytrzymałość na uszkodzenia
mechaniczne nie będzie stwarzać ograniczeń
w wielokrotnym podłączaniu ich do
urządzenia oraz zapewni stabilność
połączenia. Podłączony adapter lub kabel
powinien pozwalać na pracę z urządzeniem
trzymanym w dłoni bez potrzeby stawiania,
któregokolwiek z elementów zestawu
(urządzenia, kabla lub adaptera) na podłożu.
Używanie takiego połączenia nie może
kolidować z równoczesną możliwością
ładowania akumulatora.
Wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz
obudowy urządzenia lub stacji dokującej port
USB Client (Slave) wraz kablem USB lub kabel
podłączany bezpośrednio do urządzenia
z wyprowadzeniem USB

Wbudowany GPS

Zintegrowany Bluetooth class II v.2.x
(umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną
pracę. innych urządzeń radiowych tj. WiFi,
GSM/GPRS, GPS )
Wbudowany moduł GSM/GPRS
umożliwiający zastosowanie karty SIM
dowolnego operatora sieci komórkowej
działającego w Polsce
Dostępny w stacji dokującej lub
wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz
obudowy lub dostępny za pomocą kabla z
identycznym wyprowadzeniem port LAN
(Ethernet 10/100Base T).
Wyłączona nawigacja statyczna SN
(wyłączona funkcja zamrażania pozycji dot.
chipsetu SIRF III ). Wsparcie dla protokołu
6
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NMEA0183.
Wyświetlacz
Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy
FULL VGA min. 3,5" min. 480*640 lub min.
640*480 px
Klawiatura
Minimum 50 klawiszy, wydzielona
alfanumeryczna, multifunkcyjna,
z oddzielnymi klawiszami numerycznymi
(umieszczonymi ponad klawiaturą
alfabetyczną), umożliwiająca wprowadzanie
polskich znaków (w standardzie polski
programisty). Możliwość „miękkiego” resetu
urządzenia poprzez klawiaturę urządzenia
lub funkcje ekranu dotykowego (bez
kasowanie pamięci RAM)
Dźwięk
Głośnik i mikrofon
Zasilanie
Ładowalna bateria główna o największej
oferowanej przez producenta pojemności.
Ładowarka sieciowa i ładowarka samochodowa
Bateria lub inne urządzenie podtrzymujące pamięć RAM, co najmniej na czas
wymiany baterii lub wymiany karty SD
Masa
Maksymalnie 800 g z baterią i wszystkimi
wymaganymi wewnętrznymi modułami
(kartami)
Warunki pracy
Wytrzymałość na min. kilka upadków
(dowolną płaszczyzną i krawędzią
urządzenia) na gładki beton z wysokości 1.8
m, temperatura pracy -20 oC +50 oC,
spełnienie stopnia ochrony min.IP65 wg PN92/E-08106 lub IEC529
W trakcie wprowadzania danych do
urządzenia leżącego na płaskiej powierzchni
urządzenie musi pozostawać nieruchome
Akcesoria
Pasek na rękę (zabezpieczający przed
wypadaniem z ręki), rysik (z gumką lub
sprężynką lub rozwiązaniem równoważnym
zabezpieczającym przed zagubieniem), min 2
folie ochronne na ekran
Certyfikaty
Urządzenie musi spełniać wszelkie
obowiązujące w Polsce wymagania dla tego
typu urządzeń, w szczególności określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych
wymagań ograniczenia wykorzystywania
w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym
niektórych substancji mogących negatywnie
7

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Biuro projektu:
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
tel. 71 72 42 298
www.firs.org.pl

Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w
partnerstwie z Powiatem Głogowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Gwarancja

oddziaływać na środowisko, Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego (Dziennik Ustaw Nr
155 Poz. 1089), Ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dziennik
Ustaw 2004 nr 204 poz. 2087). Urządzenie
musi spełniać standardy ROHS Compilant .
Spełnienie powyższych wymagań musi być
potwierdzone w oświadczeniu dostawcy.
W ramach gwarancji usunięcie usterek
w ciągu 96 godzin od zgłoszenia, dopuszcza
się wymianę na sprzęt zastępczy na czas
naprawy, serwis gwarancyjny świadczony
w miejscu dostawy lub w usłudze „Door to
Door”.
Koszt ewentualnego transportu pokrywa
dostawca.

Instrukcje

2.

Wydrukowana instrukcja obsługi urządzenia
w języku polskim. Pełna instrukcja w języku
polskim i angielskim na płycie CD.
Nośniki z wersjami instalacyjnymi
wymaganych aplikacji niezwiązanymi z
dystrybucją systemu operacyjnego (w
szczególności dotyczy to nakładki językowej)
wraz z kluczami i dokumentami licencyjnymi
na dodatkowe aplikacje.
Inne wymagania
Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż 6 miesięcy od daty zamówienia.
Sprzęt musi zostać dostarczony do siedziby
Zamawiającego na koszt dostawcy.
Stacja dokująca
Wyposażona w port USB Client (Slave), port
dedykowana do urządzenia LAN Ethernet RJ45, port RS23 dostępne
jednocześnie.
Drukarka do rejestratora - termiczna z modułem bluetooth
szt.
12
Wymagania minimalne:
1. Metoda wydruku termiczna.
2. Połączenie z komputerem w standardzie RS 232 C poprzez kabel z
wtykiem DB 9 (żeński).
3. Wbudowany moduł bluetooth.
4. Waga urządzenia z papierem i akumulatorem nie więcej niż 1500 g.
5. Wydruk na papierze o szerokości min. 100 mm.
6. Długość rolki papieru minimum 20 m.
7. Temperatura pracy drukarki: od -20°C do + 50°C.
FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
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8. Wskaźniki statusu minimum: stan baterii, tryb zasilania/komunikacji.
9. Obsługa wzbudzania i wyłączania drukarki poprzez sygnał podany z
komputera.
10. Ładowarka sieciowa.
11. Obsługa standardu Latin 2 DOS, Latin 2 ISO, Mazovia.
12. Obsługa od 40 do 80 znaków w 1 linii.
13. Minimalna szybkość transmisji 9600 baud.
14. Obsługa polskich znaków diakrytycznych,
15. Instrukcja w języku polskim oraz torba inkasencka na umieszczenie
drukarki i komputera (rejestratora).
16. Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania
dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
szczegółowych wymagań ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie
elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie
oddziaływać na środowisko.
17. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w
oświadczeniu dostawcy.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2).
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry,
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne,
zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane
przykładowo.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.04.01-020016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

31700000-3

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

16100000-6

Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy
gleby
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4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do maksymalnie 21 dni
kalendarzowych (nie później niż do 12.02.2018 r.).
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 w standardzie minimum opisanym
w specyfikacji poszczególnych pozycji.
6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
(załącznik nr 3)
6.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to
oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane
parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować
przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej
specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości
w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie
średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
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7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez:
a)
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b)
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c)
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d)
pozostawanie 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 (załącznik nr 1)
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a
niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony
prawnej.
8. RAŻĄCO NISKA CENA
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
a)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265)
b)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę
do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
10.1. Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
10.2. Sposób i miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja
Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do
godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Zadanie nr 1:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych.

20%

Zadanie nr 2:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych.

20%
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11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Zadanie nr 1:
Nr
kryterium

1

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:

2

- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
Zapytaniu Ofertowym.

Zadanie nr 2:
Nr
kryterium

1

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:

2

- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
Zapytaniu Ofertowym.

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu.
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
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12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 r.:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja
Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do
godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).
12.4 Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego)
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do
umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w
umowie).
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15. INFORMACJE DODATKOWE
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
15.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,
na każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy.
15.6 Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych.
15.7 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 12.01.2018 roku
osobiście, mailowo na adres i.boguszynska@firs.org.pl, telefonicznie 071 72 42 298; 795 076 469
15.8 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.

...........................................................................
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego
ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1
- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
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