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Pawt6w, L6.07.2020r

ZAPYTAN I E OFERTOWE nr 9.2.L-312020
Dostawa i montai mebli, sprzqtu kuchennego oraz wyposaienia w ramach projektu pn.
,,Utworzenie Swietlicy Srodowiskowej z filiami w Gminie Pawt6w" realizowany przez Gminq
Pawt6w/ Gminny Oirodek Pomocy Spotecznej w Pawlowie nr wniosku RPSW.07.02.O1-20-0L07/19
realizowanego w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swiqtokrzyskiego na
lata 2014-2020" z osi priorytetowej 9 Wlqczenie spoleczne i walko z ubostwem, dzialanie 9.1
Ulatwienie dostqpu do wysokiej jokoici ustug spolecznych izdrowotnych, Poddziatanie 9.2.1. Rozwoj
wysokiej jokoici ustug spolecznych (projekty konkursowe)
l. Zamawiajqcy:

GMINA PAWTOW z siedzibq: Pawfow 56,27-225 Pawtow, NIP 6641,964396, REGON 2gl0tOSBZl
GMINY OSnOOer POMOCY SPOTECZNEJ W PAWLOW|E z siedzibq: pawtow 46,27-225 pawt6w
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o warto6ci ponizej 30 000 euro.

l!.

Przedmiot zam6wienia
okreslenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia:
Kody CPV:

39100000-3 Meble
39120000-9 Stoty, kredensy, biurka i biblioteczki
39110000-6 siedziska, krzesla i produkty z nimi zwiqzane, i ich czq5ci

39710000-2 Elektryczny sprzgt gospodarstwa domowego
39713100-4 zmywarki do naczyri
39711100-0 Chtodziarki i zamrazark
39711361-7 kuchenki
39221200-9 Zastawa stotowa
37 524200-9 Gry planszowe
37 524600-3 G ry pa

miqciowe

37524500 -2 Gry strategiczne
37 524400-1 G ry wymagajqce wsp6lpracy

37524100-8 Gry edukacyjne
91.62100-6 Pomoce dyda ktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
37 442900-8 Ro2norodny sprzgt gimnastyczny

37461500-2 Stoty do tenisa stolowego
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Przedmiotem zam6wienia jest dostawa mebli, wyposa2enia kuchni oraz gier i pomocy do zajqi.
Zam6wienie zostato podzielone na czq6ci. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo(i sktadania ofert na
dowolnq liczbq czq5ci.
Czq5d 1 Dostawa i

.
.

Cze56 2

.
.
.
.
.
.
.

Dostawa i montai sprzqtu kuchennego

Zmywarka 3 szt.
Lodowka 3 szt.

Frytkownica 3 szt.
Kuchenka gazowa 3 szt.

Katk6w -zastawa stotowa na 20 os6b
Grabk6w - zastawa stotowa na L0 os6b
Brzezie - zastawa stotowa dla 15 os6b

Czq56 3

.
o
.
.
r
.
.
.

montai mebli

Stoliki Swietlicowe 45 szt.
Krzesetka 45 szt.

Dostawa wyposaienia

Chusta animacyjna 3 szt.
Cymbergaj 3 szt.
Piankowy zestaw tor przeszk6d 3 zestawy
Wzmacniany st6l do tenisa 3 szt.
Paletki i piteczki do tenisa 18 zestaw6w
Gry stolikowe 3 zestawy (po 20 szt.)
Zestaw bazowy do zajqi z robotyki 3 zestawy
Zestaw do robotyki pelny pakiet edukacyjny 3 zestawy

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

W

ponizszym opisie przedstawiono przyktadowe rysunki mebli. Rysunki obrazujqce oczekiwania

Zamawiajqcego co do wyglqdu (ksztattu) mebli. Wszystkie meble w jednej tonacji.

Zamawiajqcy wymaga na sprzqt
minimum 24 miesiqcy gwarancji.
Czq56

I

i

wyposaienie bqdqce przedmiotem niniejszego zapytania

Dostawa i montai mebli

UWAGA: W cenq naleiy wliczyd wniesienie mebli do budynk6w Swietlic oraz montai

Stoliki Swietlicowe 45 szt. o minimalnych parametrach:
Nogi z rury okrqgtej fi 32 mm, za6lepione stopkami z tworzywa sztucznego. Blat z ptyty wi6rowej
laminowanej o grubo6ci 18 mm, obrze2a - doklejka PCV. Posiadajqcy certyfikat dopuszczajqcy do
u2ytku szkolnego.
Swietlica Katkow 20 szt.
Rozmiary 4-4szt.

Rozmiary5-10szt.
RozmiaryS-6szt.
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Swietlica Grabkow 10 szt.
Rozmiary 4-2szt.

Rozmiary5-6szt.
Rozmiary6-2szt.
Swietlica Brzezie 15 szt.
Rozmiary 4-2szt.

Rozmiary5-9szt.
Rozmiary6-4szt.

Krzeselka 45 szt. o minimalnych parametrach:
Krzeslo wykonane z rury 20x20, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki
bukowej o grubo6ci 8 mm. Zatyczki zabezpieczajqce podfogq przed zarysowaniem.
Swietlica Katkow 20 szt.
Rozmiary 4-4szt.

Rozmiary5-10szt.
Rozmiary6-6szt.
Swietlica Grabk6w 10 szt.
Rozmiary

4-

2 szt.

Rozmiary5-6szt.
Rozmiary6-2szt.
Swietlica Brzezie 15 szt.
Rozmiary 4-2szt.

Rozmiary5-9szt.
Rozmiary6-4szt.
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146-176

174-207

1-3 lat
21

,,46

40

Wysoko$c siedziska mierzy siq od najwyzszego punktu przedniej powierzchni siedziska w czqsci $rodkowej
Tolerancja dla wysoko6ci wynosi +l' 10 mm. WysokoSc dziecka ustalona orientacyjnie na postawie siatki centylowej

Dostawa i montai sprzqtu kuchennego
UWAGA: W cenq naleiy wliczy6 wniesienie sprzqtu do budynk6w Swietlic oraz montai.

Cze56 2

Zmywarka 3 szt. o minimalnych parametrach:
Panel sterujqcy
zewnqtrzny (odkryty)
Programy: zmywania automatyczny, cichy, ekonomiczny (eco), garnki, program "godzinny",
szkto

Temperatury zmywania 40, 50, 65,70, auto 45-65
Sterowa nie ele ktroniczne

Wy6wietlacz elektroniczny LED (diodowy)

Wskainik braku soli tak
Wska2nik braku nabtyszczacza tak
Op6inienie startu pracy tak
System mycia sztuicow - koszyk na sztuice
Mo2liwo56 zabudowy pod blatem tak
Wykonanie dna zmywarki plastik
Klasa energetyczna A++

Pojemno6i 12 kpl.
Klasa suszenia A

Poziom

hatasu

44 dB
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Klasa zmywania A

Bezpieczef stwo u2ytkowa

Zabezpieczenie przed

n

ia

zalaniem

wq2 doptywowy

Parametry zewnqtrzne

Wyposazenie ; instrukcja obslugi w jqzyku polskim, karta gwarancyjna, koszyk na sztuice,
potka na fili2anki, wq2 doptywowy z zabezpieczeniem przed zalaniem , wqz odptywowy
Gwarancja 24 miesiqce
Lod6wka 3 szt. o minimalnych parametrach:
Wysoko6i [cm] !70-172
SzerokoSi [cm] 50-55
Gtqboko5i [cm] 58-61

Kolor: lnox
Poto2enie zamra2arki -na dole
Liczba agregatow L
Liczba termostatow

L

Sterowanie Mecha niczne
Liczba drzwi 2

Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak
Funkcje dodatkowe OSwietlenie LED
Klasa zamrailarki

*/***

Klasa klimatyczna SN, ST

Poziom halasu (dB) 40
Klasa energetyczna A++

Chlodziarka o minimalnych parametrach:

Pojemno6i u2ytkowa chtodziarki

[]

175

spos6b odszraniania (rozmra2ania) chtodziarki Automatyczne
Liczba potek 4

Zamraiarka o minimalnych parametrach:
Pojemno6i u2ytkowa zamra2arki [] 87
Sposob odszra nia nia ( rozmra2a nia ) zamra2alnika Ma nua lne

ZdolnoSi zamralania [kg/24h] 3.5
Liczba pojemnik6w w zamra2arce 3
Szybkie

zamra2anie

Tak

Frytkownica 3 szt. o minimalnych parametrach:
Moc 1600 W
PojemnoSi misy L,8

I

PojemnoSi koszyka 1 kg
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Ksztatt koszyka okrqgty
Regulacja temperatury tak

Temperatura (min-max) 150 - i.gO

eC

Termostat mechaniczny
Filtr staty
Funkcje dodatkowe auto otwieranie pokrywy
MozliwoS6 mycia element6w w zmywarce koszyk

Wyposa2enie instrukcja obstugi w jqzyku polskim
Kuchenka gazowa 3 szt. o minimalnych parametrach:
Rodzaj piekarnika: elektryczny

Wyposa2enie L taca druciana, 1 taca standardowa, lnstrukcja obstugi w jqzyku polskim
Funkcje dodatkowe pieczenie 3D
Napiqcie zasilania [V] 220-240

Pojemno5i

[]

72

Rodzaj kuchni Gazowo-elektryczna

Typ prowadnic Drabinkowe
Funkcje
Progra mator Elektroniczny

Termoobieg Tak
Zapalarka gazu w pokrgtle

Piekarnik o minimalnych parametrach:
Grill (opiekacz) Tak
Liczba

funkcji 8

Rozen Tak
Wnqtrze Emalia
Ptyta o minimalnych parametrach:
Liczba p6l grzewczych 4
Rodzaj ptyty grzewczej gazowa

Ruszt emaliowany
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu Tak

Moc o minimalnych parametrach:
Moc przylqczeniowa [kW] 2.a
Klasa energetyczna A

Fizyczne o minimalnych parametrach:

GtqbokoSi [cm] 60
SzerokoSi [cm] 60
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WysokoSi [cm] 90
Kalk6w -zastawa stofowa na 20 os6b o minimalnych parametrach:
Wykonana z porcelany, w sktad zestawu wchodzi:
- 20 ptytkich talerzy 26 cm,
- 20 ptytkich talerzy 20 cm,
- 20 gtqbokich talerzy 23 cm,
- salaterka 23 cm,

- rawier 23 cm,
- potmisek 33 cm,
- sosjerka 350-400 ml,
- waza od 2,5 - 2.7 l.

Grabk6w - zastawa stolowa na 10 os6b o minimalnych parametrach:
Wykonana z porcelany, w sktad zestawu wchodzi:
- 10 ptytkich talerzy 26 cm,
- 10 ptytkich talerzy 20 cm,
- 10 glqbokich talerzy 23 cm,
- salaterka 23 cm,

- rawier 23 cm,
- p6lmisek 33 cm,
- sosjerka 350-400 ml,
- waza od 2,5 l.

2]

Brzezie - zastawa stolowa dla 15 os6b o minimalnych parametrach:
Wykonana z porcelany, w sktad zestawu wchodzi:

- 15 ptytkich talerzy 26 cm,
- 15 ptytkich talerzy 20 cm,
- 15 gtqbokich talerzy 23 cm,
- salaterka 23 cm,

- rawier 23 cm,
- p6tmisek 33 cm,
- sosjerka 350-400 ml,
- waza od 2,5 - 2.7 l.
Czq56 3

Dostawa wyposatenia

UI/VAGA:

W cenq naleiy wliczyc wniesienie gier do budynk6w Swietlic oraz montai (montai

dotyczy cymbergaju, stolu do tenisa).
Chusta animacyjna 3 szt. (2,5m) o minimalnych parametrach:

Stworzona

z wytrzymatego,

materialu. Kolorystyka: tqcza (fioletowy, niebieski, zielony, 26lty,

pomara riczowy, czerwony) Uchwyty: 24 (tqczowe)

Cymbergaj 3 szt. o minimalnych parametrach:
manualne liczniki bramek - liczydta

chromowane no2ki pozwalajqce wypoziomowa6 stot

7
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cymbergaj wykonany z ptyty MDF
pole gry wykonane z MDF pokrytego pVC

dmuchawa znajdujqca sig pod stotem zasilana 230 V
akcesoria w komplecie : po 2 sztuki zawodnik6w i krqzkow
na naro2nikach podstawki na odbijaki lub napoje
wymiary zewnqtrzne: 215 cm x l2Z,S cm x cm g0,5 cm
pole gry: 199 cm x 106,5 cm
waga: 65 kg

Piankowy zestaw tor przeszk6d 3 zestawy o minimalnych parametrach:
Zestaw pianek skladajqcy siQ z 8 czq6ci. Elementy tworzq tor przeszk6d, do iwiczefi rozwijajqcych
koordynacjq ruchowq. Wykonany z materiatu sk6ropodobnego, wymiary: 60x50x20 oraz 60x50x30
cm ekosk6ra-latwa do utrzymania w czysto6ci u2yte materiaty posiadajq atesty higieniczne.

wzmacniany st6l do tenisa 3 szt. o minimalnych parametrach:
Masywny blat o gruboSci L5 mm wykonany z nowoczesnego materiatu MDF (ptyty pil6niowej
formowanej pod wysokim ci6nieniem o wysokiej odporno6ci na uszkodzenia)
system sktadania stolu
mechanizm je2d2qcy z hamulcem
8 k6t o Srednicy 50 mm

Masywny profil ramy L5 x 30 mm
Siatka z zaciskami do szybkiego i tatwego montazu
Waga: 70 kg

Wymiary po rozlo2eniu: dtugoSi: 274 cm x szerokosc 1.52,5 cm x wysoko(i: 76 cm
Paletki i pileczki do tenisa 18 zestaw6w o minimalnych parametrach:
W sklad L zestawu wchodzq dwie rakietki i 2 pileczki. Dane techniczne rakietki i piteczek:

predkoii: 4
rotacja:4
kontrola:

9

gqbka: 1,5 mm

uchwyt: concave
okladzina: standard
deska: 5 mm, S-ci warstwowa
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kolor piteczek: biaty
Srednica piteczki: 40 mm
w zestawie 3 piteczki
Gry stolikowe 3 zestawy (po 20 szt.) o minimalnych parametrach:
W sklad jednego zestawu wchodzi 20 gier:
1 Gra Bingo dodawanie i odejmowanie- 1 szt.
2 Gra poznajemy miasta - 1 szt.
3 Gra jak zachowai siq w niebezpiecznych sytuacjach 1szt.
4 Gra kodeks dobrego zachowania 1szt.

5

Gra stolikowa

-

SCRABLE L szt. ZawartoSi gry:

4 podstawki
100 ptytek z literami
bawetniany woreczek na litery
plansza, sktadana, twarda
instrukcja: polska

6

wydanie: polskie
wymiary planszy: 35-40 x 35-40 cm
wymiary podstawki: 15-17 x 2-3 cm
Gra stolikowa
1. plansza

-

MONOPOL L szt. ZawartoSi gry:

6 pionkow
28 kart Tytut Wtasnoici
16 kart Szansa
16 kart Kasa Spoteczna
1 plik banknotow

32 zielone domki
12 czerwonych hoteli
2 kostki
lnstrukcja w jqzyku polskim

7

Gra stolikowa - TREFL, GRA TOWARZYSKA 1 szt. ZawartoSd gry:
220 dwustronnych kart z pytaniami
18 du2ych 2eton6w odpowiedzi

120 matych 2eton6w
plansza

instrukcja w jqzyku polskim

8

9

Gra stolikowa - KALAMBURY DLA DZIECI 1szt. Gra zawiera:
216 hasel

54 karty do gry
lnstrukcja w jqzyku polskim
ka2da karta zawiera hasto rysunkowe
Gra stolikowa - RUMMIKUB, GRA LOGICZNA L szt. ZawartoSi:
106 kostek
4 podstawki na kostki
woreczek na kostki

9
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lnstrukcja w jqzyku polskim
10 Gra stolikowa - 5 SEKUND 1 szt. Zawarto6i gry:
354 karty z pytaniami (708 pytari)
18 kart "Czas"
18 kart "Zmiana"
6 pionk6w
specjalny czasomierz
plansza

pudetko na karty
instrukcja
11. Gra stolikowa

-

12. Gra stolikowa

- GoRACy

TABLTCZKA MNOZENIA 1 szt.

ZIEMNIAK 1 szt. ZawartoSi:

plansza

Gorqcy Ziemniak
155 kart pytari
8 pionk6w
bqczek

instrukcja
13. Gra stolikowa - BIERKI 1szt.
14. Gra stolikowa - LICZMAN|A 1 szt.

Zawarto6i gry:
lnstrukcja w jqzyku polskim
Sciqgawka ze wszystkimi wynikami,

dwustronna plansza,
55 kart z dziataniami,
54 Liczmany,
4 pionki,
kostka do gry.
15. Gra stolikowa - NtE

ZwartoSi:
plansza do gry

-

SVtf: Sl[

1 szt.

1 sztuka

kolorowa kostka - L sztuka
karty haset - 110 sztuk
pionki - 8 sztuk
klepsydra - L sztuka
kamieri celtycki - 1 sztuka

nosklauna-Lsztuka

instrukcja
15. Gra stolikowa - CHtNCZYK 1 szt.
ZawartoSi:
gry planszowe w 8 wariantach

dwustronna plansza - 1 szt.
49 pionk6w
kostka do gry
instru kcja

10
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1 szt.

ZawartoSi
planszq do gry,
24 pionki w dw6ch kolorach (czarnym i biatym).
18. Gra stolikowa - SZACHY 1 szt.
Szachy wykonane z wysokiej jako6ci drewna, posiadajq wszystkie postacie niezbqdne do gry w

szachy, figury pomalowane lakierem ekologicznym p6lmatowym oraz podklejone filcem,
kasetka ze stalowymi zawiasami zamykana na zatrzask, wyposazona w praktyczny wklad na
pionki, ciemne elementy szachownicy pomalowane specjalnq brqzowq bejcq, catoii pokryta
la

kierem ekologicznym p6lmatowym)

19. Gra stolikowa - BYtO SOBTE ZYCTE 1 szt.
Zawarto5i zestawu Byto sobie 2ycie:
plansza, sktadana

8 pionk6w do wyboru
kostka do gry
53 karty Pytania tatwe
53 karty Pytania trudne
45 kart Szansa
45 kart Pech
65 2eton6w Leukocyt
65 zeton6w Lekarstwa
130 zeton6w Globinka

30 2eton6w Hemo
4 detektory odpowiedzi
4 karty przelicznik
instrukcja gry
20. Gra stolikowa - Byli sobie podr62nicy 1 szt. Zawarto5i zestawu:
L plansza (85 x 57 cm)

4 pionki statek
8 pionk6w postai
55 kart pytanie obrazkowe (55 pytari)
55 kart pytanie tekstowe (110 pyta'i)
45 kart przygoda
37 kart bazar
8 kart klucz
4 mapy (3-czq5ciowe puzzle)
1 tabliczka z zetonami skarbiec
1 kostka cyfrowa
1 kostka funkcyjna
4 drewniane klocki (do lokalizacji skarb6w)
30 2eton6w beczka z wodq
30 zeton6w ryby
42 2etony moneta
2eton6w butelka (4 zielone, 4 niebieskie, 4 fioletowe)
L wskaz6wka do monta2u zaklqtej busoli

11
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4 detektory odpowiedzi.

Zestaw bazowy do zajqi z robotyki 3 zestawy o minimalnych parametrach:

W sktad zestawu wchodzq: Smarthub, Silnik, Czujnik ruchu, Czujnik wychylenia, Klocki - 280
element6w, Tacka z przegr6dkami do przechowywania element6w, Oprogramowanie wraz
z gotowymi instrukcjami budowy (16 projekt6w) - oprogramowanie dostqpne w wersji elektronicznej

do pobrania.
Zestaw zaprojektowany dla uczniow szkot podstawowych i pomaga w rozwijaniu ich umiejqtno(ci
w dziedzinach nauk 6cistych, podstaw in2ynierii i programowania (kodowania).
Zestaw do robotyki pelny pakiet edukacyiny 3 zestawy o minimalnych parametrach:
Zestaw pozwala na:

projektowanie

i

budowa programowalnych robotow

z

wykorzystaniem silnikow, czujnikow,

przektadni, k6t, osi i innych technicznych sktadnikow,

rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunkow wykorzystywanych do budowy modeli
trojwymiarowych,
praca metodami in2ynierskimi: budowa, testowanie, korekcja btqdoW poprawa projektu,

zdobywanie praktycznego do6wiadczenia z wykorzystaniem narzqdzi matematycznych, np.
szacowanie i pomiar wielko6ci fizycznych, analiza danych, wyznaczanie 6redniej,
rozwoj umiejqtno(ci komunikacyjnych, szczeg6lnie w zakresie jqzyka technicznego i stownictwa
naukowe
ZawartoSd zestawu:
inteligentna kostka,

trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa du2e silniki i jeden
Sredni),

ultradiwiqkowy czujni k od legto6ci,
czujnik Swiatta / koloru,
2yroskop z mo2liwo6ciq kumulacji kqta obrotu,
dwa czujniki dotyku,
dedykowa ny a kum ulator,
kulka podporowa, idealnie zastqpujqca koto kastora,
kable polqczeniowe,

lnstrukcja budowy robota mobilnego z modutami,
541 klock6w pozwalajqce na budowq r62norodnych maszyn i konstrukcji.
Zasilacz 10V

Zamawiaiacy dopuszcza moiliwoS6 skladania ofert na dowolnq !iczbq czqSci.
Maksymalny termin realizacji zam6wienia to 20 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy
IV. MIEJSCE I TERMIN SKTADANIA OFERT

1. Oferta musi byi przygotowana w oparciu o niniejsze Zopytonie ofertowe

- podpisane przez

uprawnionq osobq , wraz z wymaganymi zatqcznikami.
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2. Ofertq nale2y sporzEdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertg nale2y zlo|yc do dnia 27 lipca2O20r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiajqcego, osobiScie lub
przesytkq pocztowq/ku rie rskq

GMINY OSNO DEK POMOCY SPOTECZNEJ W PAWIOWIE z siedzibq: Pawl6w 46,27-225 Pawt6w
Kopertq nalezy oznakowai napisem o tre6ci:

Dostawa

i montai mebli, sprzqtu kuchennego oraz wyposaienia w

ramach projektu pn.
Swietlicy
Srodowiskowej
z filiami w Gminie Pawl6w" z dopiskiem ,,nie otwierat do
,,Utworzenie
dnio 27.07.2020" godz. 9:00.
Zamawiajqcy bqdzie brat pod uwagq tylko i wytqcznie te oferty, ktore fizycznie do niego wplynq
w wyznaczonym terminie.
5.Za datq zlo2enia oferty przyjmuje siq datq wptywu do siedziby Zamawiajqcego.
6. Oferty wariantowe nie bqdq rozpatrywane.
7.

Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert czq6ciowych.

8. Oferty zlo2one po w/w terminie nie bedq rozpatrywane

i

bqdq odestany do Oferenta

bez

otwierania.

9' Wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq niniejszego zam6wienia powinny byi skalkulowane w cenie
oferty.
10' JeSli w dokumentach skladajqcych siq na opis przedmiotu zam6wienia, wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiajqcy w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrow czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujqcych
po6rednio lub bezpo6rednio towar bqdt produkt dopuszcza rozwiqzania rownowazne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi wlw dokumentacji. Jako rozwiqzania rownowa2ne,
nale2y rozumiei rozwiqzania charakteryzujqce siq parametrami nie gorszymi od wymaganych,
znajdujqcych siq w zapytaniu. Je2eli zamawiajqcy nie podaje minimalnych parametr6w, kt6re by tq
r6wnowaznofi potwierdzaly - wykonawca obowiqzany jest zaoferowai produkt o wtaSciwo6ciach
zbli2o nych, nadajqcy siq fu

n

kcjona I nie do

za

potrzebowa nego zastosowa nia.

11' Termin zwiqzania ofertq ztoionq w przedmiotowym postqpowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu
zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
V. WARUNK! UDZIAIU W POSTEPOWANIU
1 o udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy:
' posiadajq uprawnienia do prowadzenia dzialalno6ci lub czynnoSci okre$lonych przedmiotem
zamowienia bqdi do6wiadczenie w zakresie objqtym postgpowaniem ofertowym,

dysponujq potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia lub
przedstawiq pisemne zobowiqzanie innych podmiot6w do udostqpnienia potencjalu
technicznego i os6b zdolnych do wykonania zam6wienia,
o znaidujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia,
Na spetnienie tych przestanek Zamawiajqcy wymaga, aby oferent ztozyt o$wiadczenie ujqte we
wzorze formularza ofertowego zat. nr 1 do zapytania.

'

2. Wykluczeni zostanq wykonawcy powiqzani z Zamawiajqcym osobowo lub kapitatowo.

przez

powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub

osobami upowaznionymi

do

zaciqgania zobowiqzari

w

imieniu Zamawiajqcego lub osobami
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wykonujEcym i w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci zwiqzan e z Wzygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcE, polegajqce w szczeg6lno6ci na:
. uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik spolki cywilnej lub spotki osobowej,
r posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji,
r petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajEcego, prokurenta, petnomocnika,
. pozostawaniu w zwiqzku mat2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewiefstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spetnienia powy2szych warunk6w nastqpi na podstawie zto2onego o6wiadczenia - zal.2.
Wykluczenie zostanq tak2e Wykonawcy podlegajqcy wykluczeniu z przyczyn okre(lonych w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wierl publicznych (t. j.Dz. U. 220t9 r. poz. 1843 ze zm.).
Ocena spetnienia powy2szych warunk6w nastqpi na podstawie zto2onego oSwiadczenia w formularzu
ofertowym - zal. nr 1.
Art.24.7. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq:
12) wykonawce, kt6ry nie wykazat spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony do
negocjacji lub zto2enia ofert wstqpnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia
13) wykonawcq bqdqcego osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za przestqpstwo:
a) o kt6rym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 18 9a, arL.21.8-22L, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 20LG r. poz. LL37 , z poin. zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2201,6 r. poz. 116, LL70 i LLTL oraz 22077r. poz. 60 i
10s1),

b) ocharakterzeterrorystycznym,okt6rymmowawart.

ll5$20ustawyzdnia6czerwcaLggTr.-Kodeks

karny,
c) skarbowe,

d) o kt6rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 20t2 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
76s);
14) wykonawcQ, je2eli urzqdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika sp6tki w
sp6tce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestqpstwo, o kt6rym mowa w pkt 13;

15) wykonawcq, wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzjq administracyjnq o
zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba 2e
wykonawca dokonat
ptatno(ci nale2nych podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wiq2qce porozumienie w sprawie sptaty tych nale2nodci;
16) wykonawcq, kt6ry w wyniku zamierzonego dziatania lub ra2qcego niedbalstwa wprowadzil zamawiajqcego
w btqd przy przedstawieniu informacji, 2e nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postqpowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub kt6ry zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawii wymaganych dokument6w;
17) wykonawcQ, kt6ry w wyniku lekkomySlnoScl lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajqce w btqd
zamawiajqcego, mogAce miei istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia;
18) wykonawcQ, kt6ry bezprawnie wptywat lub pr6bowat w ptynqi na czynno6ci zamawiajqcego lub pozyskai
informacje poufne, mogQce dai mu przewagq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

19) wykonawcq, kt6ry brat udziat w przygotowaniu postqpowania o udzielenie zam6wienia lub kt6rego
pracownik, a tak2e osoba wykonujqca pracq na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o dwiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postqpowania, chyba 2e spowodowane tym
zakt6cenie konkurencji mo2e byi wyeliminowane w inny spos6b ni|przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postqpowaniu;
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20) wykonawcq, kt6ry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majqce na celu zakl6cenie konkurencji
miqdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za
pomocE stosownych Srodk6w dowodowych;
21) wykonawcq bgdqcego podmiotem zbiorowym, wobec kt6rego sqd orzekl zakaz ubiegania siq o zam6wienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paldziernika 2002 r. o odpowiedzialnoSci podmiot6w zbiorowych za
czyny zabronione pod groibq kary (Dz. U.z20tG r. poz. 1541 o razz2O!7 r. poz. 724i933);
22) wykonawcq, wobec kt6rego orzeczono tytutem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania siq o zam6wienia
publiczne;
23) wykonawc6w, kt6rzy nale2qc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r.
o ochronie konkurencji ikonsument6w (Dz. U. 22017 r. poz. 229, 1089itL32),zlo|yli odrqbne oferty, oferty

czq(ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu, chyba 2e wyka2q, 2e istniejqce miqdzy nim
powiqzania nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

v!.

i

KR)/TERIA WYBORU OFERW

W odniesieniu do Wykonawc6w, kt6rych oferty nie podlegajq odrzuceniu komisja dokona oceny
ofert na podstawie poniiszych kryteri6w:
Nr kryt.

Opis kryteri6w oceny dla danej czq6ci

oferty dla danej

1

Cena brutto calej

2.

Aspekty spoleczne (As)- zatrudnieniel os6b bezrobotnych do
wykonywania czynno5ci w ramach realizacji zam6wienia

czq5ci

Znaczenie

90% = 90 pkt.
L0Yo= 10

pkt

Zamawiajqcy przez osobq bezrobotnq rozumie - osobq spetniajqcq przestanki statutu bezrobotnego
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1482, t622 z p6in. zm.)
Najkorzystniejsza oferta mo2e uzyskai maksimum 100 pkt.
Punkty przyznawane za kryteria bedq liczone wg nastQpujqcych wzor6w:
l.p

Kryterium

Znaczenie

Maksymalna

procentowe

ilo5i punkt6w

kryterium

jakie mo2e

otrzymai
oferta
za dane

kryterium
Cena brutto dla danej czq5ci
Liczba punkt6w = Cn/Cb x 80
1

90%

90 pkt

t0%

10 pkt.

gdzie:
- Cn
- Cb

- najni2sza cena spodr6d
- cena oferty badanej

wszystkich ofert nie odrzuconych

- 80 wskainik staty

Zatrudnienie os6b bezrobotnych do wykonywania czynno5ci w ramach realizacji
3

zam6wienia
I zatrudnienie
- oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku sluzbowego oraz
umowy o pracQ nakladcz4;
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Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej- 10 pkt
Brak zatrudnienia os6b bezrobotnych - 0 pkt

Aspekty spoleczne

- za kt6re wykonawca

otrzyma punkty zgodnae z deklaracja w zloionej ofercie

Wykonawca zobowiqzanie siq:

a)

zatrudnii przy wykonaniu zam6wienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej z powiatu
realizacji zam6wienia na podstawie skierowania powiatowego urzqdu pracy zgodnie
z ustawq z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

z 2OI9 r. poz. 1482 tj. z poin. zm.)

b)

zatrudnienie, o ktorym mowa wy2ej przy realizacji zam6wienia powinno rozpoczqi siq nie
poiniej ni2 10 dni od daty zawarcia umowy na realizacjq przedmiotu zam6wienia do korica

uptywu terminu realizacji zamowienia.

W

przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia jul

bezrobotnego przed dniem zto2enia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to
bqdzie trwalo przez okres realizacji zam6wienia to klauzule spotecznq nale2y uznac za
spetnionq.

c)

W przypadku braku

mo2liwoSci zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezale2nych
od wykonawcy w terminie okre6lonym w pkt. b) i wykonawca zto2y oSwiadczenie o braku

posiadajqcych kwalifikacje wskazane w pkt. a)
w powiatowym urzqdzie pracy albo odpowiednim organie zajmujqcym siq realizacjq zadari
z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczQcie realizacji (po 10 dniu od
zawarcia umowy), warunek klauzuli spotecznej uznaje siq za spetniony
w przypadku nie wywiqzania siQ z obowiqzku zadeklarowanego spelnienia klauzuli
spotecznej wykonawca zaptaci karq umownE w wysoko5ci 10 tys. zl. z zastrzeileniem zasad
opisanych powy2ej gdzie spelnienie tego obowiqzku stato siQ niemozliwe z przyczyn

ofert pracy os6b bezrobotnych

d)

niezale2nych od wykonawcy.

e) w

przypadku gdy Wykonawcq

jest

osobq fizycznq

nie

prowadzqca dziatalno6ci

gospodarczej zapisy powyzsze stosuje siq do osoby sktadajqcej ofertq iosoba ta musi
spetniai warunek na dziefi sktadania oferty. Je2eli osoba fizyczna nieprowadzqca dzialowo6i
gospodarczq zloiy ofertq i nie spetnia klauzuli spolecznej to nie otrzyma punktow w tym
kryterium.

Zatrudnienie osoby bezrobotnej powinno trwai przez caty okres realizacji zam6wienia.
W przypadku wygainiqcia lub rozwiqzania stosunku pracy przed zakofczeniem tego okresu,
Wykonawca jest obowiqzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej.
Calkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poni2szego wzoru:
Lp = c+As
Gdzie:

- liczba punkt6w
- Punkty przyznane w kryterium cena brutto dla danej czq6ci
As - Punkty przyznawane w kryterium Aspekty spoteczne (Rs)- zatrudnienie
Lp

C

os6b bezrobotnych do

wykonywania czynno5ci w ramach realizacji zam6wienia

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6i kontroli zatrudnienia os6b bezrobotnych poprzez 2qdanie
zlozenia przez Wykonawcq oSwiadczenia o zatrudnieniu takich osob. W przypadku zadeklarowania
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przez Wykonawcq zatrudnienia osob bezrobotnych, Wykonawca ma obowiqzek przedstawienia
dowodu zatrudnienia w postaci oSwiadczenia o zatrudnieniu takiej osoby, na ka2dorazowe 2qdanie
Zamawiajqcego. Za brak przedstawienia w/w oiwiadczenia w ciqgu 3 dni roboczych od wezwania na
dow6d zatrudnienia osoby bezrobotnej na czas trwania umowy ustala siq karg umownE dla
Wykonawcy w wysoko5ca 10% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
VII SPOS6B PRZYGOTOWANT
Wykonawca sktada:

AI ZLOaENIA OFERTY

ofertq - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiqcym zalqcznik nr L
oSwiadczenie o braku powiazai - zgodnie ze wzorem stanowiqcym zat. nr Z,
w przypadku ustanowienia pelnomocnika - petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
(je2eli oferta izalqczniki nie bedq podpisane przez osobq/y wskazane/e w rejestrze sqdowym lub
innym dokumencie wta6ciwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiajEcego,

jakiego zam6wienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu.

Z

petnomocnictwa musi

jednoznacznie wynikai do jakich czynno5ci prawnych dana osoba/y zostala/y umocowa na/e
(w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodno6i z oryginatem).

vilr. w RUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre(ci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrze2eniem ponizszego:
1'1.1 Wszelkie zmiany iuzupetnienia treSci niniejszej umowy mogE nastqpii za zgodq stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewa2no5ci takiej zmiany w nastqpujqcych
przypadkach:

1.1 wystqpienia sily wy2szej2
L.2 przedlu2ajqcych siq problem6w zwiqzanych z dostawami lub dostqpno6ciq towar6w,
a spowodowane pandemiq koronowirusa,
1.3 wynikniqcia rozbie2no(ci lub niejasno5ci w rozumieniu pojei lub fragment6w zapis6w u2ytych w
umowie, ktorych nie mo2na usunqi w inny spos6b, a zmiana bqdzie umozliwiai usuniqcie
rozbie2no(ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis6w przez
strony,
1.4 je2eli wystqpity okoliczno6ci, ktorych przy dotozeniu nalezytej staranno(ci strony na dzieri
podpisania umowy przewidziei nie mogty, a wynikajq one ze zmian przepisow prawa, ktore
nastqpity w czasie realizacji zam6wienia,
1.5 je2eli zaidzie koniecznoii przedtu2enia lub skr6cenia okresu realizacji Projektu, stosownie do

2.

zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia siQ
odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Zmiany umowy nie mogq powodowai zwiqkszenia wynagrodzenia, o kt6rym mowa w S 2 ust. L
umowy.

3,

Prawo rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia bgdzie przyslugiwai Zamawiajqcemu w sytuacji,
gdy z przyczyn le2qcych po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy przekraczajqcej 30 dni
po wyznaczonym terminie.

wy2sza - zdarzenie lub polqczenie zdarzeri obiektywnie niezale2nych od stron, kt6re zasadniczo
iistotnie utrudniajq wykonanie czq5ci lub catoici zobowiqzafi wynikajqcych z umowy, kt6rych strony nie mogly przewidziei
i kt6rym nie mogty zapobiec ani ich przezwyciq2yi i im przeciwdzialai poprzez dziatanie z naletytq starannojciq o96lnie

' Sila

przewidzianq dla cywilnoprawnych stosunk6w zobowiqzaniowych.
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IX. WARUNKI PIATNOSCT

Przewiduje siq ptatnoSci czqstkowe. Oferent mo2e wystqpii do Zamawiajqcego o ptatnoSi czqstkowq.

za ka2dq czQ6i dostawy po jej odbiorze (podpisaniu protokolu zdawczoodbiorczego). Platno6i z tytutu wykonania dostawy bqdzie zrealizowana przelewem na konto

Zamawiajqcy zaptaci

Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku Zamawiajqcemu.
X. INFORMACJE DODATKOWE

o

Tamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewa2nienia postqpowania lub odstqpienia od
podpisania umowy bez podania przyczyny.
o Zamawiajqcy przewiduje mozliwo6i platno5i czq6ciowej.
o Zamawiajqcy przewiduje ptatnoSi po dokonaniu odbioru.
. Cena ma zawierad koszt dostawy i montaiu fieSli dotvczy).
Xl. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajqcych w celu zwiqzanym
z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. t i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95/aGlWE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,
2e:

'
.
.
.
,

r

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Oirodek Pomocy Spolecznej
w Powlowie,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z niniejszym postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 220!9 r. poz. 1843);
Pani/Pana dane osobowe bedE przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zako6czenia postqpowania o udzielenie zam6wienia lub na okres
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z Srodk6w UE;
obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udziatem w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreilonych
danych wynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

.

posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

";

na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna

Pani/Pan,2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

18

6
(
,

ffi

Fundusze

Europejskie

rt'r ll rtrrr ) t tzttr,,rr I
s\\'ttT()KRZYSK tE

Unia Europejska
Europejski Funduse Spoteczny

\j,/

Program Regionalny

nie przysluguje pani/panu:

w zwiqzku z art. L7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usuniqcia
danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa
w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyi
podstawE prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. G ust. 1 lit. c RoDo.

* WyjaSnienie: informacja w
tym zakresie jest wymagana, je2eli w odniesieniu do danego administratora
lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

** wyjasnienie: skorzystanie prawa
z
do sprostowania nie mo2e skutkowai zmianq wyniku postqpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy
w zakresie niezgodnym z ustaw E pzp
oraz nie mo2e naruszai integralno5ci protokotu oraz jego zatqcznik6w.

***

wyjasnienie: prawo

do

ograniczenia przetwarzania

nie ma

w

zastosowania

odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglqdy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub
pa ristwa cztonkowskiego
X' osobq upowa2nionq do udzietania wszelkich informacji zwiqzanych
z zam6wieniem jest pan Rafal
G

raczkowski

- tel. 506 366 525, e-ma il : biu ro @graczkowskidotacje.

pl

Przy czym e-mailowo odpowiedzi bqdq udzielane na zapytania,
ktore wptynq
godz. 12:00.
Przygotowat: Rafal
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raczkowski

Zatwierdzita:
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Zatqczniki:
L Formularz ofertowy
2 O5wiadczenie o spetnieniu warunk6w
3 Odwiadczenie o braku powiqzari

4 Wzor umowy
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