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Informacje o ogłoszeniu
Opis przedmiotu zamówienia
Ocena oferty
Zamawiający - Beneﬁcjent

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 18-06-2018

Numer ogłoszenia
1117382

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego: w
Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii
paraﬁalnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Oferty zostaną otwarte dnia 18 czerwca 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego: w Paraﬁi
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii
paraﬁalnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej
kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające
ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego
zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób opisany w
zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
xx.xx@xxxx.xx

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117382#
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Ksiądz Proboszcz Bogdan Pasisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Telefon: 41/ 384 80 13, fax: 41/ 384 80 37 w.19 Adres poczty elektronicznej:
pwdpalecznica@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (druga część) pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.
"Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa:
Region spójny społecznie, Działanie 9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne , Poddziałanie 9.2.1.: Usługi
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Pałecznica

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby uczestników zajęć,
prowadzonych w Placówce Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych poniżej
wymienionych pomocy dydaktycznych, zwanych dalej „towarem” lub „przedmiotem umowy”, w
asortymencie, ilościach i cenach brutto wyszczególnionych w dokumentach zamówienia: I. Grupa
asortymentowa 1: 1) Pianino przenośne – keyboard ze statywem - 1 sztuka 2) Szafka plastyczna na
kółkach - 1 sztuka 3) Zestaw instrumentów duży - 1 sztuka 4) Stolik z instrumentami - 1 sztuka 5)
Sztaluga - 15 sztuk II. Grupa asortymentowa 2: 6) Kredki grube ołówkowe - 40 opakowań 7) Kredki
świecowe - 40 opakowań 8) Kredki pastelowe - 20 opakowań 9) Węgiel do malowania - 10 opakowań
10) Flamastry zwykłe - 40 opakowań 11) Flamastry grube - 40 sztuk 12) Zakreślacze - 40 sztuk 13)
Farby plakatowe - 40 opakowań 14) Farby do malowania na szkle - 40 opakowań 15) Brokaty suche 70 sztuk 16) Klej brokatowy - 40 sztuk 17) Klej do drewna polioctanowy (typu wikol) - 1 sztuka 18)
Klej introligatorski z aplikatorem wodny, typu CR - 40 sztuk 19) Klej szkolny - 40 sztuk 20) Pistolet na
gorąco - 10 sztuk 21) Wkłady klejowe do pistoletu - 100 sztuk 22) Ołówki - 50 sztuk 23) Gumki do
mazania - 50 sztuk 24) Nożyczki duże - 30 sztuk 25) Nożyczki dziecięce - 30 sztuk 26) Nożyczki do
szlaczków - 10 sztuk 27) Pędzelki do farbek - 50 sztuk 28) Modelina - 40 opakowań 29) Plastelina - 40
opakowań 30) Glina średnia - 30 sztuk 31) Bibuła - 50 sztuk 32) Krepina - 50 sztuk 33) Bibuła
prasowana - 20 opakowań 34) Papier wizytowy - 5 opakowań 35) Papier ryżowy - 50 sztuk 36)
Brystol biały - 50 sztuk 37) Brystol kolorowy - 50 sztuk 38) Szary papier - 50 szt. 39) Papier ksero
kolorowy - 10 opakowań 40) Papier ksero biały - 10 opakowań 41) Papier kolorowy samoprzylepny 40 sztuk 42) Papier kolorowy zwykły - 10 sztuk 43) Blok rysunkowy A3 kolorowy - 40 sztuk 44) Bloki
techniczne białe - 40 sztuk 45) Drut ﬂorystyczny - 10 sztuk 46) Koszyczki wiklinowe - 30 sztuk 47)
Gąbka na sucho - 40 sztuk 48) Gąbka na mokro - 20 sztuk 49) Wata - 40 sztuk 50) Sznurek szary - 30
sztuk 51) Sznurek biały - 30 sztuk 52) Sznurek kolorowy - 30 sztuk 53) Sizal - 20 opakowań 54)
Domek tekturowy do kolorowania - 2 sztuki 55) Koronki - 20 sztuk 56) Wstążki materiałowe - 30
sztuk 57) Organza - 10 sztuk 58) Zestaw nici i igieł - 1 zestaw 59) Kolorowe materiały - 10 sztuk 60)
Wełna - 10 sztuk 61) Mulina - 100 sztuk 62) Druty do wełny - 40 sztuk
63) Ramki do ozdabiania - 30 sztuk 64) Lakier bezbarwny bezzapachowy -2 opakowania 65) Pędzel
do lakieru - 10 sztuki 66) Lakier akrylowy w sprayu - 10 opakowań 67) Brokat w spray ‘u - 10
opakowań 68) Cekiny - 3 zestawy 69) Pinezki - 10 opakowań 70) Szpilki zwykłe - 10 opakowań 71)
Szpilki krótkie - 10 opakowań 72) Koraliki do nawlekania - 1 zestaw 73) Przybory wykończeniowe
(np. oczy) - 1 zestaw 74) Balony - 100 sztuk 75) Juta - 1 sztuka 76) Styropianowe bombki - 80 sztuk
77) Styropianowe stożki - 40 sztuk 78) Styropianowe wianki - 40 sztuk 79) Styropianowe jajka - 40
sztuk 80) Choinka - 1 sztuka 81) Ozdoby i bombki choinkowe - 1 zestaw 82)Drewniane krążki - 40
sztuk 83) Laski wanilii - 30 sztuk 84) Świece grube - 30 sztuk 85) Świece cienkie - 30 sztuk 86)
Ozdoby świąteczne do stroików - 1 zestaw

Kod CPV
39162100-6
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Nazwa kodu CPV
Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, a
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy co najmniej 1 dzień przed
planowaną dostawą.

Załączniki
zał. 4 do zapytania_wzór umowy_pom.dydakt.cz.2
zał. 5 do zapytania_OPZ_pom.dydakt.cz.2
Zapytanie ofertowe_pom. dyd._cz.2_ponowione
załączniki 1-3_do edycji

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki
Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i
doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i
kadrowy.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia) na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniżej wymienionych
okoliczności:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie
uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można
było przewidzieć;
2) zmiany zasad ﬁnasowania zamówienia;
3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób
trzecich;
4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdeﬁniowany przedmiot
zamówienia i nie są traktowane jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające;
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT,
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;
6) zmiany nazwy (ﬁrmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze Stron umowy;
7) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
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załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie
ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność
ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, wznowienia
zamówienia ani skorzystania z prawa opcji.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: - cena (C) - okres rękojmi i gwarancji jakości (G)
Kryterium „cena” - 90 %
w ramach przedmiotowego kryterium zamawiający oceniać będzie zaoferowaną cenę brutto za
wykonanie całości zamówienia, wg wzoru: C = C min/C bad x 90 %
Kryterium „gwarancja” - 10 %
w ramach przedmiotowego kryterium zamawiający oceniać będzie długość udzielonej gwarancji i
rękojmi dla grupy asortymentowej 1, wg wzoru: G = -G bad/G max x 10%

Wykluczenia
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli wykonawca złoży
podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do
zapytania. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi na
podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność
ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona przez Wykonawcę:
- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
- powiązanego 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 związku z powyższym na spełnienie w/w warunku konieczne jest złożenie wraz z ofertą
wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneﬁcjent
Nazwa
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Adres
św. Jakuba 10
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32-109 Pałecznica
małopolskie , proszowicki

Numer telefonu
668214141

Fax
413848037w.19

NIP
6591176112

Tytuł projektu
Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy

Numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0380/17-00
Liczba wyświetleń: 9

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

Regulamin
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00-507 Warszawa
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Konkurencyjności
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Polityka prywatności

Podręcznik
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