ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2/2017/IBiES z dnia 11.07.2017r.
dotyczące usług w zakresie zakupu materiałów szkoleniowych. Wydatkowanie środków
publicznych

w

ramach

realizacji

projektu

„Wdrażanie

działań

edukacyjnych

i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy
– subregion elbląski”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07
Aktywne i zdrowe starzenie się – projekty konkursowe.
.

GŁÓWNY KOD CPV:
39162200 – 7 Pomoce i artykuły szkoleniowe

z dnia 11.07.2017 roku

ZAMAWIAJĄCY

I.

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej; ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn
www.fundacja-ibies.org;
Tel: 89 539 76 01

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Suszczewicz
Tel. 513 909 025
II.
1.
2.
3.

a.

4.
5.

III.

INFORMACJE OGÓLNE:
Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to
rozumieć Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie
Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej ubiegającą się
o udzielenie Zamówienia.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w
rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020 poprzez:
Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego
www.fundacja-ibies.org
b.
Umieszczenie zapytania na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
c.
Zebranie i ocena ofert
d.
Wybór Wykonawcy
e.
Sporządzenie protokołu
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający
zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup materiałów szkoleniowych dla 5670 kobiet (uczestniczek wsparcia)
a. Lusterko do makijażu. Podręczne, prostokątne lusterko w srebrnej obudowie (zwykłe
i powiększające) 5670 sztuk;
b. torba bawełniana na zakupy z nadrukiem projektu (logo oraz hasło promocyjne w zakresie
profilaktyki raka szyjki macicy) 5670 sztuk;
c. długopis 5670 sztuk;
d. notatnik podręczny, mały, format 9 cm x 14 cm, 5670 sztuk;
e. kalendarzyk cytologiczny, 9cm x 10 cm, 5670 sztuk.
WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

IV.

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek będzie
weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3.
b.) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznych i osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia - warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 3.
c.)
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego Zamówienia - warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 3.
d.) Złożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego.
a.)

2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są
osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.

uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego.
3. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia-nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach stanowiących
Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania
ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki,
a w przypadku nie spełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
b.
c.

V.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie klauzule społeczne (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).

VI.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1.
a.
b.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria
CENA - 80%
KLAUZULE SPOŁECZNE - 20%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi
punktowej

2.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto usługi

80 % = 80 pkt

2.

Klauzule społeczne

20% = 20 pkt
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg

3.
poniższego wzoru:

LP = C + K
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne
4.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

-----------------------------------------x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej

5.

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane na
podstawie oświadczenia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje
czy i w jaki sposób przy realizacji Zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile
osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich, o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym przy jego realizacji zostanie zaangażowanych min. na cały czas

jego trwania. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie minimum 1
osoby spełniającej w/w warunki.
oferta badana

-------------------------------------------------------------------x 20 pkt = liczba punktów w danym kryterium
oferta z największą liczbą osób zaangażowanych w ramach klauzul społecznych

6.
7.

VII.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz za klauzule
społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość
punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w
złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień
sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i
jednoznaczny.
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty,
stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę,
zgodnie
z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy.
Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część
Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane
przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez
upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data
poświadczenia).
W przypadku złożenia Oferty w formie elektronicznej wszystkie dokumenty należy złożyć w
formie skanu.
Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być
złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza
przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami
składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie
poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu
poprawnego.
Ofertę można złożyć osobiście/wysyłkowo lub elektronicznie (scan).
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem
zgodnie ze wzorem:
„Oferta na usługę zakupu materiałów szkoleniowych”
Adres Zamawiającego:

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej; ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2/2017/IBiES
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
11.
12.
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14.

VIII.
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IX.
1.

2.

3.

4.

5.

Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści
Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tracka 5, 10-364
Olsztyn w terminie do dnia 20.07.2017 r. do godziny 15.00 lub elektronicznie do dnia
20.07.2017 r. na adres a.suszczewicz@fundacja-ibies.org.
Termin realizacji usługi: 25.07.2017 – 25.08.2017 r.

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje
niezwłocznie wszystkich Oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację Zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o
wyniku postępowania.
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.go.pl.

INFORMACJE KOŃCOWE
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które
powiązane
są
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
osobowo lub kapitałowo.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do
bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w
szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie
zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z
Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia
publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego
została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą. W takim
przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy
prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie
są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi do
zawarcia umowy. Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej może odstąpić od podpisania
umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4_Oświadczeniu o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych
Zatwierdzam
Koordynator Projektu
Anna Suszczewicz

