Zapytanie Ofertowe

25.02.2019r.
Data
MAGDALENA KARABON ,,MNM"
82-103 Stegna
Mikoszewo, ul. Letnia, nr 3
NIP:5791930903
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
1. Wyposażenie strefy Wellness w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc noclegowych wraz z
zapewnieniem infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzeniem sali multimedialnej w Ośrodku
Wypoczynkowym "Grześ" w Mikoszewie”.

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Wyposażenie strefy Wellness” w ramach projektu „Zwiększenie
liczby miejsc noclegowych wraz z zapewnieniem infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzeniem sali multimedialnej w
Ośrodku Wypoczynkowym "Grześ" w Mikoszewie” dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społecznośd” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie
oferty na:

Zadanie – Wyposażenie strefy Wellness
Zadanie zostało podzielone na części. Oferenci mogą składad swoje oferty na daną częśd, kilka części lub całośd
zadania.

Lp. (nr
części
zadania)

Rodzaj
planowanego
zakupu

opis

ilośd

1.

Sauna fioska

materiał: świerk skandynawski,

1
komplet

wymiary: ok. 285cm x 147cm x 210cm,
wyposażenie: 2 ławy, oświetlenie LED pod ławkami, częściowa zabudowa
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przestrzeni pomiędzy ławkami, ściana czołowa częściowo przeszklona,
częściowo greting na podłodze, drzwi szklane hartowane, piec ze stali
nierdzewnej min. 9 kW, wbudowany system wentylacyjny, zestaw
akcesoriów (cebrzyk, chochla, klepsydra, termohigrometr, aromat do
sauny), zestaw nagłaśniający – 2 głośniki
2.

Sauna Infrared

materiał: kabina wykonana ze świerku, częściowo przeszklona, wymiary:
ok. 140 cm x 140 cm x 210 cm,

1
komplet

wyposażenie: drzwi szklane hartowane, lampa oświetleniowa, 5
kwarcowych promienników o łącznej mocy ok 3500 W, ławki drewniane,
greting

3.

4.

Szatnia dla
części wellness

Materiał: zabudowa wykonana z płyty meblowej,

Zadaszenie
części wellness

Zadaszenie/szklana zabudowa części wellness

Wymiary: szerokośd zabudowy ok. 300 cm x 220 cm x 30 cm;
wyposażenie: zabudowa to ławka/siedzisko, szafki/półki otwarte - boksy
(ok. 8 sztuk), drążek ubraniowy, dwie półki na obuwie; orientacyjne
wymiary jednego boksu to ok. 40/45 cm x 30 cm x 30 cm

Materiał: szkło

1
komplet

1
komplet

Wymiary: ok. 2790 mm x 5520 mm, przykrywając ok 290 cm x 290 cm
podłogi, profile aluminiowe w kolorystyce RAL z otwieranym oknem, w
cenie montaż i obróbki,
5.

Leżaki
wypoczynkowe

Leżaki wypoczynkowe wellness drewniane lub plastikowe (sztuk 6)

6

b) Warunki udziału w postępowaniu

Udział w ww. postępowaniu ofertowym, mogą brad jedynie ci wykonawcy, którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zadania/poszczególnych części
2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
3. Ponadto Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę:
a) zdolności technicznych, niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki:
a) poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów
oferty
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b) w okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym i
Dostawcą
Niespełnienie powyższych warunków przez Wykonawcę skutkowad będzie nierozpatrywaniem oferty.
Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formie „spełnia / nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w załączniku nr 1 zapytania ofertowego: formularzu oferty.

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.

Najniższa cena (w zł.)

50 %

2.

Najkrótszy termin realizacji zamówienia (w dniach) – licząc od dnia upływu terminu składania ofert w
poniższym postępowaniu

50 %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów
punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę
punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał najkrótszy termin realizacji zamówienia.

Kryterium wyboru oferty będzie:
1. Najniższa cena netto – 50%
2. Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 50%

Każda oferta otrzyma punkty według wzoru:

Gdzie:
An / Ab x 100 x 40% = ilośd punktów
An – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Ab – cena oferty rozpatrywanej;
100 – wskaźnik stały;
40% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
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Gdzie:
Bb/Ba x 100 x 30% =ilośd punktów
Ba – termin realizacji zamówienia oferty rozpatrywanej
Bb –najkrótszy termin realizacji zamówienia z pośród ofert nieodrzuconych
100 – wskaźnik stały
30% - procentowe znaczenie kryterium terminu realizacji zamówienia.

Uwaga: termin realizacji zamówienia liczony będzie w dniach roboczych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie – Formularzu Ofertowym będącym
Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferty :
- których treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunku doświadczenia, określonego w zapytaniu ofertowym,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązao osobowych lub kapitałowych z
beneficjentem,
- złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.
Warunki wykluczenia Oferentów:
1) Zamówienia nie mogą byd udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2019 godz. 16.00.

g) Termin realizacji zamówienia:
- Termin realizacji zamówienia liczony będzie w dniach roboczych – ostateczny termin realizacji dla całości zadania to
15 kwietnia 2019

h) Termin związania z ofertą:
- Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni,

i)

Formy składania ofert:

- Ofertę podpisaną przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku oferty
elektronicznej skan podpisanego pisma) należy dostarczyd:
1) pocztą elektroniczną na adres: mkarabon@poczta.onet.pl .
2) pisemnie lub osobiście, lub przez posłaoca na adres Zamawiającego: MAGDALENA KARABON ,,MNM"
82-103 Stegna, Mikoszewo, ul. Letnia, nr 3 – decyduje data wpływu.

j) Oferta powinna zostad złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Magdalena Karabon
(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
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Formularz oferty (wzór)

……………………………………………………
miejscowośd, data

Dane Wykonawcy (nazwa i adres firmy, NIP, REGON)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………….
e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………………………
Oferta dla
MAGDALENA KARABON ,,MNM"
82-103 Stegna
Mikoszewo, ul. Letnia, nr 3

W odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Wyposażenie strefy Wellness w ramach projektu
„Zwiększenie liczby miejsc noclegowych wraz z zapewnieniem infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzeniem sali
multimedialnej w Ośrodku Wypoczynkowym "Grześ" w Mikoszewie”
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w zapytaniu ofertowym
na następujących warunkach:
1.

Oferujemy wykonanie zadania w poszczególnych częściach:

*Należy wypełnid ceną i terminem realizacji tylko części, na które Oferent składa ofertę.

Lp. (nr
części
zadania)

Rodzaj
planowanego
zakupu

1.

Sauna fioska

2.

Sauna Infrared

3.

Szatnia dla
części wellness

4.

Zadaszenie
części wellness

5.

Leżaki
wypoczynkowe

Cena w zł netto/brutto

Czas realizacji
(w dniach
roboczych)
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Niniejszym oświadczam, że:
1)

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki i wymagania udziału w postępowaniu,

2)

Nie jestem związany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w rozumieniu warunków udziału w
postępowaniu, określonych w Zapytaniu,

3)

Spełniam wymogi stawiane potencjalnym wykonawcom opisane w Zapytaniu Ofertowym

4)

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu,

5)

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do realizacji zadania

6)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postepowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,

7)

Zapoznałem/am się z treścią Zapytania i przyjmuję ten dokument bez zastrzeżeo,

8)

Otrzymałem/am informacje konieczne do przygotowania oferty,

9)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeo, informuję, iż dane zawarte w
ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

(czytelny podpis Oferenta/osoby upoważnionej, pieczątka)
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