Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego
„DOBROĆ”
ul. Krakowska 15
39-200 Dębica
województwo podkarpackie
Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
w oparciu o
ZASADĘ KONKURENCYJNOSCI

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dzierżawa dwóch bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla
Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność”
NR RPPK.08.03.00-18-0050/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Dębica,
23 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzam:
s. Dorota Gniadek

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”
ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica
zwane dalej Zamawiającym
2. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia.
Tryb: postępowanie prowadzone na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Określenie krótkiego opisu przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa 2 bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla
Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”
Nr pakietu
Pakiet 8 Woda

Asortyment

KOD CPV
15982000-5

2) Zakres umowy obejmuje:
−

−

Dzierżawę 2 bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej udostępniających wodę gorącą, zimną
i pokojową, gotową do spożycia, w systemie opartym na podłączeniu dystrybutora do
istniejącej sieci wodociągowej i filtracji wody bezpośrednio przed jej spożyciem, dającego
gwarancję bezpieczeństwa i świeżości wody. Dystrybutor winien być wyposażony
w wbudowany podajnik kubków.
Pełny serwis urządzenia wraz z wymianą elementów oczyszczających wodę zgodnie
z instrukcją użytkowania.
Serwis awaryjny 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

−

Dostawę urządzenia zastępczego, jeżeli awaria nie może zostać usunięta na miejscu.

−

4. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw;
5. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
6. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu, tj. :
a)

Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c)

Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym;

d) Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e)

Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2) Zamawiający dokona sprawdzenia wyżej opisanych warunków w sposób opisany w poniżej tabeli

Lp

1

2
3
4
5

Warunek udziału
w postępowaniu
Uprawnienia do
wykonywania
określonej
działalności lub
czynności, jeżeli
przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich
posiadania
Wiedza i
doświadczenie
Potencjał techniczny

Podstawa oceny
spełniania
warunku

Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży
oświadczenie o
spełnianiu warunków
udziału w
postępowaniu

Osoby zdolne do
wykonania
zamówienia
Sytuacja
ekonomiczna i
finansowa

Wymagane
dokumenty
potwierdzające
spełnienie
warunku

Sposób oceny

Oświadczenie o
spełnianiu warunków
udziału w
postępowaniu według
wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania
Ofertowego

Ocena spełniania
niniejszego warunku
zostanie dokonana w
oparciu o dostarczone
oświadczenie, wg
formuły: spełnia - nie
spełnia.

8. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania
1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiający wykluczy
podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,

−

pełnieniu
funkcji
członka
prokurenta, pełnomocnika,

−

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.

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

2) Zamawiający dokona sprawdzenia wyżej opisanych warunków w sposób opisany w poniżej tabeli
Rodzaj
wykluczenia

Lp

1

Powiązania
kapitałowe lub
osobowe
z
Zamawiającym

Podstawa oceny
spełniania
warunku
Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży
oświadczenie o braku
powiązań
kapitałowych z
zamawiającym

Wymagane
dokumenty
potwierdzające
spełnienie warunku
Oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych z
zamawiającym według
wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do
niniejszego Zapytania
Ofertowego

Sposób oceny
Ocena
spełniania
niniejszego
warunku
zostanie dokonana w
oparciu o dostarczone
oświadczenie,
wg
formuły: spełnia - nie
spełnia.

−
9. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty.
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie
z niniejszym zapytaniem ofertowym.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem.
12. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną;
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo
lub ręcznie;
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny mieć formę wydruku komputerowego lub
maszynopisu;
4) Całość oferty powinna
zdekompletowanie;

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę;

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r. poz. 1950 ze zm.) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub
kogo innego, od […] instytucji dysponujących środkami publicznymi–[…] zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
13. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego
14. Wyjaśnianie i zmiany w treści zapytania ofertowego.
1) Wyjaśnianie treści zapytania ofertowego
a)

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b)

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego warunków wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

c)

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt. a. i b.

d)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
zapytanie ofertowe jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

2) Zmiany w treści zapytania ofertowego
a)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszego zapytania ofertowego.
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym Zamawiający przekazał niniejsze zapytanie ofertowe oraz zamieszcza tę informację na
stronie internetowej.

b)

Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

c)

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści
niniejszego zapytania ofertowego. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejsze zapytanie
ofertowe oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego
s. Monika Pokropek tel. 515 064 089

do

kontaktowania

się

z

Wykonawcami

jest:

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć w: siedzibie Stowarzyszenia, ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica,
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

31.08.2020 r.

14.00

do godz.

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”
ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica.
Oferta w postępowaniu na:

Dzierżawa dwóch bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla
Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.
.
Nie otwierać przed dniem: 31.08.2020 r. godz. 14.15
3) Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: w
ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica, w nieprzekraczalnym terminie:

dnia

31.08.2020 r.

o godz.

siedzibie

Stowarzyszenia,

14.15

Uwaga!!! Ze względu na stan epidemii w Polsce otwarcie ofert, odbędzie się poprzez system
informatyczny.
Link do platformy spotkania: https://meet.google.com/dch-demn-bso

4) Tryb otwarcia ofert.
a)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

b)

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.

c)

Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

d)

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
−
−
−
−

stan i ilosc kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
nazwę i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
płatnosci zawartych w ofercie.
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji
i warunkow
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2) Zmiana złożonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”.
3) Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
18. Zwrot ofert bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
19. Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) 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 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
20. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca (tj. koszty związane między innymi
z dowozem) oraz wszelkie koszty związane z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i porównania ofert
Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT.
3) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
21. Kryteria oceny ofert.
1) Wybór oferty dokonany zostanie przez Zamawiającego wg następujących kryteriów:
Cena [C] max. 100 pkt.
Wartość punktowa kryterium [C] dla danej oferty obliczona zostanie wg wzoru
C = (Cmin / C oferty) x100 gdzie :
C – ilość pkt. przyznanych ocenianej ofercie,
C min. – jest to cena najniższej oferty,
Coferty – jest to cena ocenianej oferty.
2) Zamawiający dokona wyboru oferty, która nie podlega odrzuceniu, spełni wszystkie warunki
postępowania i osiągnęła największą ilość punktów wg powyższych kryteriów.
3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej ilości punktów.
22. Uzupełnienie oferty.
1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi

wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
3) Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, których złożenia żądał w niniejszym zapytaniu ofertowym.
23. Tryb oceny ofert.
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
a)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

b) Zamawiający poprawi w tekście oferty:

−
−
−

oczywiste omyłki pisarskie
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

2) Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego
Ocena zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego zostanie przeprowadzona wyłącznie
na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
3) Sprawdzanie wiarygodności ofert
a)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych
prawem.
24. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w zapytaniu ofertowym
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie na swojej stronie
internetowej oraz bazie konkurencyjności.
4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
cenę wybranej oferty.
26. Unieważnienie postępowania.
1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach:
a)
b)

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania dofinansowania w
całości lub w części, bądź też powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli
podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób
sprzeczny z prawem lub Wytycznym.
2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne
27. Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ" informuje, że:
1) Administratorem danych jest Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ"
ul. Krakowska 15 39-200 Dębica;
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dzierżawa dwóch bezbutlowych
dystrybutorów wody pitnej dla Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowań w ramach projektów
z Funduszy Europejskich.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania danego postępowania oraz po
jego zakończeniu w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że dane przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji
postępowania;
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych
przetwarzanych w ramach projektu „Dom lekarstwo na codzienną samotność”, w ramach
którego realizowane jest zamówienie publiczne. Można się z nim skontaktować pod
adresem sekretarz@stowarzyszeniedobroc.pl
28. Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego.
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie załącznika
Nazwa załącznika
1.
2.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

3
4.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym
Wzór umowy

Załącznik nr 1 –
do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
dotyczący postępowania pn.
Dzierżawa dwóch bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla Dziennego Domu Pomocy
„Dom Symeona i Anny” w Dębicy

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”
ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica

2.

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p.

3.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

4.

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,
wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego zmian,
3) cena mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia , tj. wynajem dystrybutora na okres od
podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 roku wynosi:

Cena netto (bez VAT)

[PLN]

plus należny podatek VAT w
wysokości

% tj.

[PLN]

Cena brutto z VAT

[PLN]

słownie:

[PLN]

4) Akceptuję warunki płatności tj. 14 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury;
5) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego
6) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
7) Oświadczam, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej1.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

L.p.

Nazwa

Adres

POUCZENIE
Stosownie do art. 4pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.

Podpis(y):
Nazwiska i imiona osób
upoważnionych do
Podpisy osób upoważnionych
podpisania niniejszej
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy
Wykonawcy

1

Niepotrzebne skreślić

Miejscowość
Pieczęć Wykonawcy
i data

Załącznik nr 2 do formularza oferty
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, tj:
1.

Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadam wiedzę i doświadczenie;

3.

Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia;

4.

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia;

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, składam własnoręcznie
swój podpis.

PODPIS:
Nazwiska i imiona osób
upoważnionych do
Podpisy osób upoważnionych
podpisania niniejszej
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy
Wykonawcy

Miejscowość
Pieczęć Wykonawcy
i data

Załącznik nr 3 –
do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM
Ja niżej podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym,
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, tj.:
a) nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
do lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami reprezentującymi
Zleceniodawcę.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, składam własnoręcznie
swój podpis.

PODPIS:
Nazwiska i imiona osób
upoważnionych do
Podpisy osób upoważnionych
podpisania niniejszej
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy
Wykonawcy

Miejscowość
Pieczęć Wykonawcy
i data

Załącznik nr 4 – wzór umowy

UMOWA NR ………… / 2020
Zawarta w dniu ………………………………………………pomiędzy: Stowarzyszeniem im. Edmunda
Bojanowskiego „Dobroć”, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15 – zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1.
2.

……………………………….…….
……………………………………..

a
Przedsiębiorcą………….………………………………………………….…………………………………………………………...,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………….. –
zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], status wpisu: Aktywny. Wydruk
wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na ………………………….. (Krajowego Rejestru
Sądowego, Numer KRS: ……………………………………………... – Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców,
wydany
przez
Oddz.
Centralnej
Informacji
Krajowego
Rejestru
Sądowego)
ul…………………………………………...., reprezentowanym przez:
1.
2.

……………………………….…….
……………………………………..
§ 1.

1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa dwóch bezbutlowych dystrybutorów wody
pitnej dla Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy - na podstawie
zamówień składanych - przesłanych przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb kuchni do czasu związania zakresem rzeczowym niniejszej umowy.

2.

Zakres umowy obejmuje:
− Dzierżawę 2 bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej udostępniających wodę gorącą,
zimną i pokojową, gotową do spożycia, w systemie opartym na podłączeniu dystrybutora do
istniejącej sieci wodociągowej i filtracji wody bezpośrednio przed jej spożyciem, dającego
gwarancję bezpieczeństwa i świeżości wody. Dystrybutor winien być wyposażony
w wbudowany podajnik kubków.
− Pełny serwis urządzenia wraz z wymianą elementów oczyszczających wodę zgodnie
z instrukcją użytkowania.
− Serwis awaryjny 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.
− Dostawę urządzenia zastępczego, jeżeli awaria nie może zostać usunięta na miejscu.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania n/w warunków realizacji dostaw:
a) Przedmiot umowy jest dostarczany zgodnie z zasadami GHP i wymogami HACCP,
tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od
Producenta do Zamawiającego), odpowiednią jakość, a także do każdego opakowania

winna być dołączona etykieta zawierająca następujące dane: nazwę produktu, wykaz
składników, wykaz składników alergenu, termin przydatności do spożycia, nazwę dostawy
/ producenta, adres, warunki przechowywania, oznaczenie wartości odżywczej
mierzalnej, tj. poziom białka, tłuszczy, węglowodanów i kalorii, oznaczenie partii
produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem;
b) Przedmiot Umowy posiada świadectwo jakości (Handlowy Dokument Identyfikacyjny) –
dokument ten będzie dostarczany na każde żądanie Zamawiającego;
c) Środek transportu posiada aktualną książeczkę kontroli sanitarnej, a dokument ten jest
dostarczany na każde żądanie Zamawiającego;
4.
5.

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest:
………………..…………………………..…., tel. ….………………………………………………………
Ze
strony
Zamawiającego
poprawną
realizację
umowy
nadzoruje:
……………………................................
§ 2.

Termin realizacji zamówienia: od …………………………2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
§ 3.
1.
2.

Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: …………………………... zł, słownie:
………………………………………………………. złotych;
W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty związane z dostawami przedmiotu
umowy- loco magazyn żywnościowy Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności
Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, załadunek i rozładunek, podatek VAT).
§ 4.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres 4 miesięcy od daty
rozpoczęcia realizacji umowy, tj. od dnia 01 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie
cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania
odpowiednich przepisów prawa;
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w Umowie;
W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian
Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
W przypadku określonym w ust. 3, zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do
zmiany charakteru Umowy.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy.

7.

8.
9.
10.

11.

a) Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 7 pisemnie
informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie
w/w faktów;
b) Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po
przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających
brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy;
W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości
przedmiotu umowy.
Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może
przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.
W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może
zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.
W przypadku wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji asortymentu będącego
przedmiotem niniejszej Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego gatunku,
tych samych cech, walorów, itp. oraz spełniającego wymagania, o których mowa w & 1 ust. 3
Umowy – o tej samej lub niższej cenie jak określono w Załączniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 8 każdorazowo
pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające
zaistnienie w/w faktów.
§ 5.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku dostawy asortymentu o nienależytej jakości,
do wymiany tego asortymentu na asortyment wolny od wad - w terminie max. 2 dni roboczych
od dnia powiadomienia Wykonawcy (faxem lub telefonicznie)
Przez asortyment „nienależytej jakości” rozumie się asortyment nie spełniający wymogów
określonych w & 1 ust. 3 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania w spisie przedmiotu zamówienia wymagań
w zakresie obowiązku przekazywania obowiązujących informacji na temat żywności oraz
ewentualnych zastrzeżeń dotyczących obecności alergenów lub innych składników
w zamawianych środkach spożywczych.
W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego asortymentu, Zamawiający może zlecić
przeprowadzenie badań odpowiedniej specjalistycznej jednostce. Kosztami badań zostanie
obciążony Wykonawca.
Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności cen zawartych w fakturach VAT – załatwiane
będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
Ze strony Wykonawcy osoba odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji
umowy jest: ………………………………………………………, tel. ……………………………………………………..….

§ 6.
1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy
kary umowne w wysokości:
a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia
Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;
b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia
Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;
c) 1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie –
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
d) 1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia
go w innym asortymencie i ilościach – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
e) 1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości;
f) 1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku błędnie naliczanych
cen – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie art. 5 ust. 5 Umowy;

2.
3.
4.

Strony przyjmują na użytek niniejszej Umowy, że jeden dzień – to okres między godz. 7.00
dnia, w którym zamówienie miało być realizowane, a godz. 7.00 dnia następnego.
Kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od Umowy i kary z tytułu nieterminowej dostawy
nie podlegają sumowaniu.
Strony postanawiają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
§ 7.

1.

Powtarzające się 2 - krotne nieprawidłowości w realizacji warunków umowy przez
Wykonawcę, tj.:
a) Nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw;
b) Dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy;
c) Uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów
przydatności do spożycia;
d) Uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów
płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2.

Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego
(j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
§ 8.

1.
2.

Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy – zbiorcze 1 raz w miesiącu.
Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.
4.
5.

Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za opóźnienia w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują
odsetki ustawowe w transakcjach handlowych.
W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny
niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.
§ 9.

1.

2.

Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy
do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty.
§ 10.

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności,
będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika Zamawiającego.
§ 11.
1.
2.

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić z winy Wykonawcy w przypadku
braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 b i c Umowy.
Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.
§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.
§ 13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

