Zapytanie ofertowe
w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Punkty Aktywnego Wypoczynku”
I. Zamawiający

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
z siedzibą: ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
NIP 732 217 70 15; REGON 362980972
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.
2.

Postępowanie związane z wyborem Wykonawcy prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego i zamówień poniżej 20 tys. zł netto.
Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch zestawów urządzeń (po 5 szt.)
siłowni plenerowej, zgodnych z opisem w specyfikacji, która stanowi Załącznik nr 1 do
zapytania wraz z tablicą z regulaminem. Urządzenia montowane na pylonach. Cena
obejmuje zakup urządzeń, transport i montaż wraz z fundamentami oraz tablicę
z regulaminem.
2. Wymiary mogą odbiegać od zapisów w specyfikacji w granicach +/- 4%.
3. Oferowane urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN16630:2015-06.
4. Oferowane urządzenia muszą spełniać pełne wymagania dotyczące jakości spawania
określone normą PN-EN ISO 3834-2.
5. Oferowane urządzenia muszą posiadać karty katalogowe z wymiarami urządzeń dla
każdego urządzenia lub zestawu urządzeń.
6. Na tablicy z regulaminem musi zostać umieszczony ciąg logotypów oraz napis Punkty
Aktywnego Wypoczynku. Projekt graficzny musi być zgodny z Księgą Wizualizacji
(str. 12 Ogólne zasady oznaczania - współfinansowanie z EFRROW i EFMR (Europejski
Fundusz Morski i Rybacki)). Projekt graficzny tablicy musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy, a przed wykonaniem.
7. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż
opisane. Udowodnienie równoważności leży po stronie oferenta. Funkcje urządzeń
i sposób wykonywania ćwiczeń muszą być zachowane.
IV. Miejsce realizacji zamówienia:
1. województwo łódzkie, powiat poddębicki, Pęczniew, numer obrębu ewidencyjnego 15,
numer działki 674.

2. województwo łódzkie, powiat poddębicki, Poddębice, numer obrębu ewidencyjnego 2,
numer działki 437/2; 436/13.
VI. Termin realizacji zamówienia:
Do 7 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 lipca 2018 roku.
Za datę wykonania zamówienie uznaje się datę otrzymania przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.
VII. Termin, forma i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać na adres mailowy a.kolodziej@lgdprym.pl
2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 5 lipca 2018 roku o godzinie 16.00
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.

wykonali w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 2 roboty polegające na dostawie i montażu
urządzeń siłowni zewnętrznej za kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto potwierdzeniem będą dokumenty stwierdzające terminowe i należyte wykonanie
zamówienia.

Ocena spełnia/nie spełnia.
IX. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów
1. Cenę oferty stanowi cena brutto (z informacją o wysokości podatku VAT).
2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na
zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).
4. Cena musi być podana w złotych polskich.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował zasadą, że cena stanowi 100 % wagi
oferty.
Punkty wyliczone zostaną w sposób następujący:
WO2 = (C1/C2) x 100

gdzie
WO2 – ilość punktów oferty ocenianej
C1 – cena najniższa
C2 – cena oferty ocenianej
100 – waga
X. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty/warunki wykluczenia.
1. Zamawiający odrzuci oferty:
a) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego,
b) złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
c) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,
d) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się:
1. uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub 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 Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
XI. Wykaz wymaganych dokumentów
Na adres mailowy a.kolodziej@lgdprym.pl należy przesłać informacje i skany wymienionych
poniżej dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania oryginałów dokumentów do wglądu przed
podpisaniem umowy.
1.

2.
3.

Oferta z podaniem ceny w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, kwota netto i brutto, za poszczególne urządzenie z wliczonym kosztem
transportu, montażu oraz sumą za 2 komplety urządzeń (5 szt.) – całość
zamówienia.
Dane firmy: pełna nazwa, adres, numer NIP, numer KRS jeśli dotyczy, adres e-mail.
Certyfikat zgodności z normą PN-EN16630:2015-06 wydany przez akredytowaną
jednostkę.

4.
5.
6.
7.

Certyfikat poświadczający spełnianie pełnych wymagań dotyczących jakości
spawania PN-EN ISO 3834-2.
Minimum 2 referencje na kwotę nie mniejszą niż 40 tys. zł brutto każda na dostawę
i montaż siłowni zewnętrznych.
Karty katalogowe z wymiarami urządzeń dla każdego urządzenia lub zestawu
urządzeń.
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań lub składania ofert w imieniu oferenta,
w przypadku jeśli osoba podpisująca ofertę nie jest do tej czynności upoważniona
zgodnie z zapisami w CEiDG lub KRS.

XII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
1. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu mailowo, na adres podany
w ofercie.
2. Z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania ofertowego zostanie
podpisana umowa.
XIII. Inne zastrzeżenia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
b) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta
przedstawia cenę wyższą, niż Zamawiający jest w stanie zapłacić,
c) unieważnienia postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch
ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,
d) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w sytuacji
gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji
zamówienia.

