Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjno ci FHU „BETA” Beata Karpi ska poprzez budow
budynku przeznaczonego pod usługi agroturystyczne” współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 30.01.2014 r.
Beata Karpi ska Firma Handlowo – Usługowa „BETA” zaprasza do składania ofert na realizacj przedmiotu
niniejszego zapytania ofertowego.
1. ZAMAWIAJ CY
Zamawiaj cy:
Nazwa

Beata Karpi ska Firma Handlowo – Usługowa „BETA”

Forma prawna

Osoba fizyczna prowadz ca działalno

Numer NIP

953-007-79-72

gospodarcz

Dane teleadresowe Zamawiaj cego:
Adres do korespondencji

Lubodzie 29, 86-141 Lniano

Osoba do kontaktu

Beata Karpi ska, tel. 534 016 442

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
Charakter prawny zapytania

Post powanie prowadzone b dzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie
ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjno ci, stosowanymi
przez podmioty, które nie s zobowi zane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe:
Opis Projektu

Przedmiot zamówienia ma zosta wykonany w ramach i w celu realizacji projektu
pn. „Wzrost konkurencyjno ci FHU „BETA” Beata Karpi ska poprzez budow
budynku przeznaczonego pod usługi agroturystyczne” współfinansowanego ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wspólny Słownik Zamówie (kod
CPV przedmiotu zamówienia)

CPV 39141000-2 Meble i wyposa enie kuchni.
CPV 39700000-9 Sprz t gospodarstwa domowego

3.2 Opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa mebli kuchennych w zabudowie, ł cznie z monta em - materiał
na meble kuchenne to płyta MDF foliowana i patynowana. Blaty wykonane z płyt laminowanych
1.SZAFKA NARO NA SZT.2
2.SZAKA 60 CM.Z SZUFLADAMI SZT.4
3.SZAFKA 30 CM.SZT.2
4.SZAFKA 45 CM. SZT.4
5.ZABUDOWA PIEKARNIKA SZT.1
6.SZAFKA 60 CM. POD ZLEWOZMYWAK
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7.FRONT NA ZMYWARK 60 CM.
8.PILASTRY OZDOBNE 5 CM. SZT.10
9.UCHWYTY SZAFEK SZT.48
10.FRONTY 60 CM. SZT.4
11.BLAT KUCHNI 9 MB.
12.SZAFKA SZER.15 CM. SZT.4
13.USZCZELKA COKOŁU MB.12 MB.
14.LISTWA WIE CZACA MB.8
15.LISTWA PRZYBLATOWA MB.10
SZAFKI GÓRNE
1.SZAFKA NARO NA SZT 1
2.SZAFKA SZER.60 SZT 4
3.SZAFKA 90 CM.SZT.1
4.SZAFKA 45 CM.SZT.1
5.FORMATKI Z PŁYTY SZT.8
6.O WIETLENIE PODSZAFKOWE SZT.6
sprz t w zabudowie kuchennej w tym:
okap wyspowy 1 szt. (filtry antytłuszczowe aluminiowe, wielokrotnego u ytku)
płyta gazowa 1 szt. – (zasilanie gazowe, do zabudowy, 4 -palnikowa),
płyta ceramiczna 1 szt.(do zabudowy)
piekarnik 1 szt. (do zabudowy)
zlewozmywak + bateria zlewozmywakowa 1 szt.
zmywarka 1 szt. (szeroko 60 cm, do zabudowy)
lodówka - 2 szt. (lodówka – chłodziarko-zamra arka, dwukomorowa)
Sprz t powinien by energooszcz dny.
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.3.1

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty b dzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawc
przedmiotu zamówienia.

na realizacj

3.3.2

Na ka dym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowi zany b dzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiaj cego, informowania o bie cych działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca b dzie zobowi zany do realizacji zamówienia w sposób uwzgl dniaj cy prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze rodków UE.

3.3.3

Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie wydatki zwi zane z
realizacj przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w
szczególno ci podatki po rednie, bezpo rednie, zwi zane z obowi zkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie
(cena) nie b dzie podlegało podwy szeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, e co innego wyra nie postanowi
Zamawiaj cy w tre ci niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).

3.3.4.

Wykonawca winien obliczy cen oferty wyceniaj c wszystkie elementy zamówienia, uwzgl dniaj c wszystkie
niezb dne prace i czynno ci.

3.3.5.

Zamawiaj cy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami, które zostan przeprowadzone w siedzibie
Zamawiaj cego lub w siedzibie Wykonawcy. O terminie Wykonawcy zostan powiadomieni drog pisemn ,
mailow lub telefoniczn .
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3.4 Wymagania wobec Wykonawcy:
3.4.1

Wykonawca powinien posiada niezb dne uprawnienia i zasoby niezb dne do niezakłóconej realizacji przedmiotu
zamówienia, w szczególno ci niezb dne rodki techniczno-organizacyjne, niezb dne do wiadczenie, kwalifikacje
oraz potencjał osobowy i finansowy.

3.4.2

W zapytaniu ofertowym nie mog bra udziału:
Oferenci, którzy nie spełniaj warunków udziału w post powaniu, tj. nie posiadaj uprawnie do wykonywania
okre lonej działalno ci, nie posiadaj niezb dnej wiedzy i do wiadcze , b d znajduj si w sytuacji
ekonomicznej i finansowej mog cej budzi powa ne w tpliwo ci, co do mo liwo ci prawidłowego wykonania
zamówienia lub s powi zani osobowo lub kapitałowo z Zamawiaj cym.

3.5 Wymagane o wiadczenia i dokumenty:
3.5.1

Zamawiaj cy wymaga zło enia w Ofercie nast puj cych o wiadcze i dokumentów, a mianowicie:
a.

odpisu z wła ciwego rejestru (KRS) lub za wiadczenia o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej
(CEIDG);
b. o wiadcze Wykonawcy, e nie zachodz okoliczno ci wył czaj ce go z ubiegania si o zamówienie, w
szczególno ci:
• wobec Wykonawcy nie wszcz to post powania upadło ciowego, ani nie ogłoszono jego upadło ci,
• Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
• Wykonawca nie jest osob fizyczn prawomocnie skazan za przest pstwo popełnione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przest pstwo popełnione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowych,
• Wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej niezakłócon
realizacj zamówienia
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 nale y przedstawi w formie oryginału lub kopii po wiadczonej za
zgodno z oryginałem przez osob /osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

3.5.2
3.5.3

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedło onymi
dokumentami i o wiadczeniami, w tym równie poprzez wezwanie Wykonawcy do wyja nienia tre ci
dokumentów lub przedło enia dodatkowych dokumentów.

3.5.4.

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

udzielania zamówie uzupełniaj cych.

3.5.5.

Zamawiaj cy nie dopuszcza składanie ofert cz ciowych.

3.5.6.

Zamawiaj cy nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
W przypadku zło enia ofert przez wi cej ni jednego Wykonawcy Zamawiaj cy dokona oceny wa nych ofert na podstawie
poni ej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
1. Cena

Waga
100 %

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena to całkowita cena brutto (zawieraj ca wszystkie elementy składowe przedmiotu
zapytania)
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x
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waga %.
Cena oferty musi uwzgl dnia wszystkie koszty zwi zane z realizacj
warunkami stawianymi przez Zamawiaj cego.

zamówienia oraz

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1 Podstawowe wymogi dotycz ce oferty:
5.1.1

Oferta powinna by kompletna, zawiera
okre lone w sposób jednoznaczny.

wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczenia oraz informacje

5.1.2

Oferta powinna by zgodna z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa, w szczególno ci przepisami
dotycz cymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotycz cymi oferty oraz spełnia
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

5.1.3

Oferta powinna by zło ona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy
formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Wykonawca powinien doł czy do formularza pismo z
wymaganymi elementami oferty.

5.2 Pozostałe wymagania oferty:
5.2.1.

Oferta powinna by wa na w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁO ENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
6.1 Termin i sposób zło enia oferty:
6.1.1

Ofert nale y zło y w formie pisemnej w terminie do dnia 05.02.2014 r.

6.2.2

Ofert mo na dor czy Zamawiaj cemu: poczt /kurierem na adres do korespondencji, osobi cie w godzinach
pracy, liczy si moment wpływu oferty do Zamawiaj cego.

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie Wykonawców:
6.2.1.

Zamawiaj cy dokona oceny ofert pod wzgl dem formalnym oraz zgodnie z tre ci niniejszego zapytania
ofertowego.

6.2.2

Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która uzyska najwy sz liczb punktów.

6.2.3

Zamawiaj cy ogłosi wybór Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty zamkni cia przyjmowania ofert,
ewentualnie powiadomi Wykonawców o przedłu eniu terminu ogłoszenia wyboru oferty drog e-mail. O
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców poprzez e-mail lub telefonicznie.

6.2.4

Zamawiaj cy mo e w toku badania i oceny ofert da od Wykonawców wyja nie
zło onych ofert, w tym dokumentów potwierdzaj cych podane w ofertach informacje.

6.2.5

Zamawiaj cy nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługuj adne roszczenia przeciw Zamawiaj cemu.

6.2.6

Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy we wskazanym przez
Zamawiaj cego terminie, Zamawiaj cy mo e wybra najkorzystniejsz spo ród pozostałych ofert.

dotycz cych tre ci

Zał czniki:
Formularz ofertowy – zał cznik nr 1
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Zał cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

(piecz

adresowa Wykonawcy)

Pełna nazwa firmy:
................................................................................................................
................................................................................................................
Adres firmy: ...........................................................................................
(kod, miasto, ulica, numer domu)
Nr tel. .....................................................................................................
Nr fax. ....................................................................................................
Adres e – mail ........................................................................................
Strona www. ..........................................................................................
NIP: ........................................................................................................
REGON: .................................................................................................

Do:
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "BETA" BEATA KARPI SKA
Lubodzie 29
86-141 Lniano
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofert na wykonanie zadania: wykonanie, dostawa mebli kuchennych w
zabudowie, ł cznie z monta em oraz sprz t do zabudowy kuchennej oferujemy wykonanie i dostarczenie przedmiotu
zamówienia:
za cen oferty (ryczałtow ) w wysoko ci:
BRUTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN
(SŁOWNIE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. . . . . . . . . .)
TERMIN REALIZACJI –
OKRES GWARANCJI na przedmiot zamówienia – …………………..

Jednocze nie o wiadczamy, e:
1. Nie wnosimy adnych zastrze e do tre ci zapytania.
2. Zobowi zujemy si do wykonania zamówienia w terminie okre lonym przez nas powy ej.
3. W zaoferowanej powy ej cenie oferty (cenie ryczałtowej realizacji zamówienia) zostały uwzgl dnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
4. Uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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5.

Wszelk korespondencj w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa na poni szy:
adres:
tel.:
Nr faksu:
Osoba do kontaktu:

6. Wraz z ofert składamy nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Ofert wraz z zał cznikami składamy na ___ stronach.

Miejsce i data ……………………

Podpis i piecz

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
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