Czaple, dn. 01.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 2/PROW/2018

na dostawę systemu audioprzewodników
Zamawiający :
FUNDACJA „HERON”
CZAPLE 24
59-524 PIELGRZYMKA
NIP: 6941684318, REGON: 361724020

e-mail: czaple@czaple.info
1.

Informacje wprowadzające:
1.1 Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze,
w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia dostaw
w ramach projektu „ŚCIEŻKA GEOLOGICZNA „SPACER PO DNIE MORZA KREDOWEGO”
W INNOWACYJNY SPOSÓB POZNAJEMY UKRYTĄ W KAMIENIU HISTORIĘ REGIONU KWW”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w zakresie szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
1.2 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.5 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:
1.5.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie
niniejszego zapytania.
1.5.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany
w punkcie 2 niniejszego zapytania.
1.5.3 „Wykonawca” – firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego
wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

2.

Zakres zamówienia:
Kod: 32321200-1
Pełna nazwa: Urządzenia audiowizualne
2.1 Zakres rzeczowy zamówienia
Dostawa systemu audiprzewodników :
a. Odtwarzacz – 100 – 25 szt.
b. Słuchawki jednorazowe – 1000 szt.
c. Smycze do podwieszenia – 25 sztuk.
d. Akumulatorki NiHi, tyl AA, kpl. 2 szt. 2000mA,

e. Ładowarka na 10 sztuk urządzeń – 2 kpl.
f. Ładowarka z podłączeniem USB do transmisji danych na 10 sztuk – 1 szt.
Urządzenia powinny być fabrycznie nowe z wyłączeniem używania niezbędnego do wgrania audycji i
przeprowadzenia testu poprawnej pracy, bez wad.
g. Wykonawca udzieli na nie minimum 24 miesięcznej gwarancji,
h. Wgranie przygotowanych audycji przez Zamawiającego.
3. Miejsce i termin wykonania zamówienia:
3.1 Przewidywane terminy wykonania usług i dostaw: do 3 maja 2018 r.
Szczegółowe dni dostawy Wykonawca ustali z Zamawiającym.
4. Wymogi stawiane wykonawcy:
4.1 Wykonawca(y) ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
4.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (sprawdzane przez Zamawiającego na podstawie
wpisu w CEIDG),
4.2 Z zapytania wyklucza się:
4.2.1 Wykonawców którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów
zawartych z Fundacją HERON.
4.2.2 Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
4.1 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
5.1 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego bądź oferta złożona
na formularzu własnym.
6.

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej
Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
6.2 Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres
marzena@czaple.info

7.

Opis sposobu przygotowania oferty
7.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
7.2 Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
(m.in. koszty transportu do miejscowości Czaple oraz ) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena
oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.
7.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
7.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego
wraz z załącznikami bądź własny formularz ofertowy,
7.4 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

8. Miejsce i termin składania ofert
8.1 Termin składania ofert upływa 15.03.2018 r. o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną
odrzucone.
8.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres
podany poniżej:
Fundacja Heron, Czaple 24, 59-524 Pielgrzymka, bądź mailowo na adres : marzena@czaple.info
9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
9.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
a)
jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b)
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.2 Kryterium wyboru oferty:
a)
cena brutto oferty – 100%.
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.:
C min
P1= ----------------- x 100%
Co gdzie:
C min - najniższa cena brutto
Co - cena badanej oferty
Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując
umowę.
10. Osoba do kontaktów: Marzena Szkutnik - 667745285
11. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
Załącznik 1 – Formularz ofertowy

ZATWIERDZAM
……………………………..

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

(Nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………….
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „ŚCIEŻKA GEOLOGICZNA „SPACER PO DNIE MORZA
KREDOWEGO” W INNOWACYJNY SPOSÓB POZNAJEMY UKRYTĄ W KAMIENIU HISTORIĘ REGIONU KWW”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dostawę systemu audioprzewodników.
Lp.
1.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

System audioprzewodników

Zestaw

1

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

