Zapytanie
dotyczące wyboru Dostawcy
materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla uczestników
projektu „FENIKS”,
realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020
Informacje ogólne
Zamawiający:
Stowarzyszanie „Pogotowie Społeczne”
Adres: 61-003 Poznań, ul. Bydgoska 6/7
NIP 7822300281
REGON 634573966
Data publikacji: 27.07.2017 r.
Termin składania oferty: 07.08.2017 r.
W związku z realizacją projektu „Feniks” w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów dydaktycznych i
szkoleniowych dla uczestników programu „Feniks”.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności nie podlega przepisom
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.pogotowiespoleczne.org.pl. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego- Poddziałanie 7.1.2.
Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Nazwa zamówienia: Zapytanie dotyczące wyboru oferty na dostawę materiałów dydaktycznych i szkoleniowych
na potrzeby przygotowania i realizacji zajęć z uczestnikami projektu Feniks w Poznaniu, w ramach projektu
„Feniks”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla
uczestników projektu FENIKS
Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty – załącznik nr 2 niniejszego zapytania

Projekt „Feniks” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotu zamówienia Dostawca zobligowany jest do zapewnienia materiałów w dobrym stanie,
w terminie przydatności nie krótszym niż 1 rok.
Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2019 r.
Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej fv/rachunku.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia.
Szacunkowe ilości materiałów i asortymentów podane w specyfikacji asortymentowej nie są wiążące dla
Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.
Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, pozaumowne.
Przy zakupie materiałów pozaumownych Dostawca zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie
mniejszej niż 5% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.
Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Miejsce dostawy: w siedzibie Zamawiającego: ul. Borówki 4, Poznań.
Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Czas dostawy: do 5 dni roboczych od dnia pisemnego lub telefonicznego złożenia zamówienia
Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres od dnia podpisania umowy ramowej do dnia
30.06.2019. Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie 7 dni od daty telefonicznego,
mailowego, faksowego lub osobistego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały.
Do faktury lub na fakturze Dostawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na
dostarczony materiał pozaumowny.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1.

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) 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.
2. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.
Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

Cena brutto *

100 %

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszego
zamówienia
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100
punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zawierać:
 Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Ofertę proszę składać do dnia 07.08.2017 r. na adres mailowy feniks@pogotowiespoleczne.org.pl lub
osobiście/korespondencyjnie/kurierem: ul. Borówki 4, 61-304 Poznań, pokój nr 16 do godz. 15.00 – oferty
winne być złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „dostawa materiałów dydaktycznych i
szkoleniowych – Feniks”. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną
po terminie zostaną odrzucone.
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: feniks@pogotowiespoleczne.org.pl
Niniejsze ogłoszenie może zostać w każdej chwili wycofane, jeżeli zamawiający nie zawrze umowy o
dofinansowanie.

Określenie warunków zmian umowy
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Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem
zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Postanowienia dodatkowe i końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia.
Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczone produkty na podstawie rachunku/faktury wystawionych
przez Dostawcę.
Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach projektu „Feniks" realizowanego w ramach Poddziałanie 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014+.
Wybrany Dostawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów
realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym uposażonym
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów
finansowych.
Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym
Załącznik nr 2 Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty
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Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Dotyczący wyboru dostawcy materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla uczestników projektu „Feniks”,
realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
Dane dotyczące oferty:
Odpowiedź na zapytanie: wybór dostawcy materiałów dydaktycznych i szkoleniowych
Projekt: Feniks

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta:
Województwo:
Kod pocztowy: .
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP:
REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do
kontaktu z
Zamawiającym:

Oświadczenia oferenta:
Składając ofertę na dostawę materiałów dydaktycznych i szkoleniowych na potrzeby uczestników projektu
„Feniks”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
1) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Oświadczam/y, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia wszystkie wymagania postawione przez
Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
4) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
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5) Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6) Oświadczam/y, iż podane przeze nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje wynikające z art. 233
par. 1 kodeksu karnego.
7) Oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub
kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty
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1.

Papier A-4, gramatura 80g/m2, o białości nie mniejszej niż CIE 161, w ryzie 500 arkuszy – do 240 ryz

2.

Papier A-4, gramatura 80g/m2, o białości nie mniejszej niż CIE 161, w ryzie 500 arkuszy – 240 ryz, różne
kolory – 50 ryz

3.

Papier A-4, gramatura 160 g/m², różne kolory, w ryzie 250 arkuszy – 50 ryz

4.

Zeszyt A4 –96 kartkowy w kratkę, twarda okładka – do 120 sztuk

5.

Koperta B5 biała samoprzylepna ( 176x250mm) – do 1000 sztuk

6.

Koperta C6 biała, samoprzylepna ( 114x162mm) bez okienka – do 1000 sztuk

7.

Skoroszyt hakowy A4 pełny, wykonany z kartonu 275 g/m2 w kolorze białym, z metalowym wąsem
umożliwiającym wpinanie akt – do 120 sztuk

8.

Koszulka A4 z folii o gr. 50 mikronów, krystaliczna, w opak. 100 szt – do 20 opakowań

9.

Skoroszyt plastikowy A4 -oczko, z otworami pozwalającymi na wpięcie do segregatora, przednia okładka
przezroczysta, tylna kolorowa z metalowym wąsem – do 120 sztuk

10. Spinacze owalne 28 mm /opak.100 szt/ - do 50 opakowań
11. Zakreślacz fluorescencyjny – do 30 sztuk (różowy/zielony/żółty/pomarańczowy/niebieski)
12. Kalkulator – do 10 sztuk
13. Rolki termiczne do kas fiskalnych – do 60 rolek
14. Bloki do flipchartów gładkie 64 X 100 CM 50 ARK.– do 50 sztuk
15. Wycierak do tablicy suchościeralnej – 4 sztuki
16. Wkłady do wycieraka – 4 komplety
17. Markery

do

flipchart

końcówka

okrągła,

grubość

linii

1,5

–

3

mm,

kolory:

czerwony/niebieski/zielony/czarny – do 40 sztuk
18. Marker

do

tablic

suchościeralnych

napełniany

,

grubość

linii

1,5

–

3

mm,

kolory:

czerwony/niebieski/zielony/czarny – do 16 sztuk
19. Tusz do napełniana markerów do tablic suchościeralnych , kolory: czerwony/niebieski/zielony/czarny\ do 8 sztuk
20. Marker do tablic suchościeralnych, grubość linii 1,9 – 4 mm, kolory: czerwony/niebieski/zielony/czarny
– do 40 sztuk
21. Płyn czyszczący do tablic suchościeralnych 200 ml – do 12 sztuk
22. BLOK BIUROWY A4 50 KARTEK W KRATKĘ, - podkładka z grubej tektury – do 120 sztuk
23. DŁUGOPIS ze skuwką, końcówka 0,8 mm, kolory wkładu: czerwone/niebieskie/zielone/czarne – do 240
sztuk
24. Teczka kartonowa z250g/m2 z gumką, format A4 – do 120 sztuk
25. Karteczki samoprzylepne żółte rozm. 75x75 bloczek 100 kartek – do 120 sztuk
26. Toner RICOH MP2501 – do 6 sztuk
27. Toner do drukarki typu Ecosys FS-3920DN – do 6 sztuk
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