ZAPYTANIE OFERTOWE
2/GSS/2017
w związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0248/17
„"Pieczywo biblijne” - nowy produkt podnoszący konkurencyjność Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Sieniawie ”
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
ul. Piłsudskiego 1, 37-530 Sieniawa
KRS: 0000135349; NIP: 7940002719
Telefon: 166227016;
Adres e-mail: biuro@gssch.pl
Adres strony www: https://www.gssch.pl/
a) Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu:
Jan Skalski
Telefon: +48 606 117 984
Adres e-mail: jskalski@gssch.pl
Godziny pracy 8.00 – 15.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy)
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
a) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w dokumencie „Wytyczne
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego

na

lata

2014-2020

w

sprawie

udzielania

zamówień

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy
Prawo zamówień publicznych”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017
roku.
b) Zamówienie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
c) Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzone jest w języku
polskim.
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d) Zapytanie ofertowe umieszczono na stronach www:
https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
https://www.gssch.pl/
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Rodzaj zamówienia: dostawy
B. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie



31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory



31120000-3 Generatory



31122000-7 Jednostki prądotwórcze

C. Przedmiot zamówienia
I.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie agregatu
prądotwórczego

w

piekarni

prowadzonej

przez

Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia stanowi agregat prądotwórczy – ilość 1szt.; z układem
samoczynnego

załączania

rezerwy,

trójfazowy,

obudowany,

wyciszony,

przystosowany do pracy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń; posiada co najmniej
następujące parametry: silnik zasilany paliwem zgodnym z EN 590 (olej
napędowy); minimalna moc elektryczna 30 kVA, minimalna moc 24 kW, napięcie
400/230 V;
II.

Ofertę realizacji zamówienia należy złożyć według wzoru oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III.

Cena oferowana przez Dostawcę winna obejmować wszelkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia tj. cenę urządzenia, koszty transportu, montażu
i uruchomienia oraz instruktażu stanowiskowego dla osób obsługujących
urządzenie.

4. WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
A. W postępowaniu mogą brać udział Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
I.

Posiadanie

doświadczenia

niezbędnego

do

wykonania

zamówienia.

Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna złożenie przez
Dostawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie zawartego w ofercie dostawy.
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II.

Posiadanie zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna złożenie przez
Dostawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie zawartego w ofercie dostawy.

III.

Posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego oraz zasobów kadrowych
(osób) do wykonania zamówienia.
Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna złożenie przez
Dostawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie zawartego w ofercie dostawy.

B. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez
sprawdzenie czy złożone przez Dostawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają
spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia".
C. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Dostawcę
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
5. KRYTERIA OCENY OFERTY
Oferty

Dostawców

spełniających

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

w punkcie 4 oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem 11 niniejszego Zapytania
ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) Cena ryczałtowa netto
b) Termin realizacji zamówienia
c) Okres gwarancji
d) Serwis gwarancyjny
e) Serwis pogwarancyjny
6. INFORMACJA

O

WAGACH

PUNKTOWYCH

PRZYPISANYCH

DO

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
Przypisano następujące wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:
a) Cena ryczałtowa netto – 4 (cztery) punkty za najkorzystniejszą ofertę cenową,
kolejne oferty cenowe otrzymują o 1 (jeden) punkt mniej w stosunku do siebie.
b) Termin realizacji zamówienia – 2 (dwa) punkty za realizację zamówienia do dnia
30 grudnia 2017 r.; oferta z terminem przekraczającym wskazaną datę otrzymuje
0 (zero) punktów.
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c) Udzielony okres gwarancji: powyżej 60 (sześćdziesiąt) miesięcy otrzymuje 2 (dwa)
punkty; 60 (sześćdziesiąt ) miesięcy otrzymuje 1 (jeden) punkt; krótsze okresy
gwarancji otrzymują 0 (zero) punktów.
d) Serwis gwarancyjny wykonany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia –
1 (jeden) punkt, dłuższe okresy oczekiwania na serwis gwarancyjny niż 24 godziny
otrzymują 0 (zero) punktów.
e) Serwis pogwarancyjny świadczony przez okres co najmniej równy okresowi
gwarancji – 1 (jeden) punkt, krótsze okresy otrzymują 0 (zero) punktów.
7. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny w poszczególnych kryteriach na podstawie informacji
podanych przez Dostawcę w Formularzu oferty.
a) Cena ryczałtowa netto - powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN),
najkorzystniejsza oferta cenowa otrzymuje 4 (cztery) punkty, każda kolejna mniej
korzystna o jeden punkt mniej, oferty od lokaty 5 włącznie otrzymują 0 (zero) punktów.
b) Termin

realizacji

zamówienia

–

każda

oferta

z

terminem

realizacji

do

30 grudnia 2017 r. roku otrzymuje 2 (dwa) punkty, oferty z terminem przekraczającym
wskazaną datę otrzymują 0 (zero) punktów.
c) Okres gwarancji – każda oferta z: okresem gwarancji powyżej 60 (sześćdziesiąt)
miesięcy otrzymuje 2 (dwa) punkty; okresem gwarancji 60 (sześćdziesiąt ) miesięcy
miesiące otrzymuje 1 (jeden) punkt; krótsze okresy gwarancji otrzymują 0 (zero)
punktów.
d) Serwis gwarancyjny – każda oferta z zabezpieczeniem wykonania serwisu
gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia otrzymuje – 1 (jeden) punkt,
oferty z dłuższym okresem oczekiwania na serwis gwarancyjny niż 24 godziny
otrzymują 0 (zero) punktów.
e) Serwis pogwarancyjny – każda oferta z zabezpieczeniem wykonania serwisu
pogwarancyjnego przez okres co najmniej równy okresowi gwarancji otrzymuje –
1 (jeden) punkt, krótsze okresy otrzymują 0 (zero) punktów.
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2017 roku o godz. 15:00.
b) Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w formie pisemnej
osobiście lub drogą pocztową na adres:
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Piłsudskiego 1, 37-530 Sieniawa
c) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe
2/GSS/2017”
d) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na
wskazany adres.
e) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
f) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
9. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy: preferowany do 30 (trzydziestego) grudnia 2017 r.
10. INFORMACJĘ NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH
a) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy,
a Dostawcą, polegające w szczególności na:
i.

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

ii.

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

iii.

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

iv.

Pozostawaniu

w związku małżeńskim,

w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
b) W celu wykazania braku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych Dostawcy
z Zamawiającym, Dostawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania „Oświadczenie o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych".
11. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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12. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawiania ofert wariantowych.
13. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
przewidzianych w zapytaniu ofertowym, zamówień na dostawy, polegające na powtórzeniu
podobnych dostaw.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
f) Oferta musi być podpisana przez Dostawcę, przedstawicieli Dostawcy wymienionych
w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Dostawcy
upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
g) Oferta powinna zawierać:
i.

Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony
i podpisany przez Dostawcę,

ii.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.

iii.

Dane techniczno-eksploatacyjne oferowanego agregatu prądotwórczego.

15. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Kontakt Wykonawców z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres email: jskalski@gssch.pl
16. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
a) Dostawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom (nie dotyczy to
usług transportowych związanych z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego).
b) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego
bez podania przyczyny.
c) Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
17. ZAŁĄCZNIKI
1) Formularz oferty – wzór,
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
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