Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności FHU „BETA” Beata Karpińska poprzez budowę
budynku przeznaczonego pod usługi agroturystyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 23.05.2013 r.
Beata Karpińska Firma Handlowo – Usługowa „BETA” zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu
niniejszego zapytania ofertowego.
1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:
Nazwa

Beata Karpińska Firma Handlowo – Usługowa „BETA”

Forma prawna

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Numer NIP

953-007-79-72

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji

Lubodzież 31, 86-141 Lniano

Osoba do kontaktu

Beata Karpińska, tel. 534 016 442

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
Charakter prawny zapytania

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie
ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi
przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu
pn. „Wzrost konkurencyjności FHU „BETA” Beata Karpińska poprzez budowę
budynku przeznaczonego pod usługi agroturystyczne” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wspólny Słownik Zamówień (kod
CPV przedmiotu zamówienia)

CPV 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia
domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
CPV 374141004-4 Materace do spania

3.2 Opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli:
5 szt. - szafa dwudrzwiowa - szerokość 80 cm z wieszakiem i półką, wykonana w całości z drewna sosnowego
5 szt. - komoda - szerokość 80 cm wykonana w całości z drewna sosnowego
13 szt. - szafka nocna - wykonana w całości z naturalnego drewna sosnowego, wymiary: 56 x 42 x 35 cm
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12 szt. - łóżko „90” - łóżko 90 x 200; wykonane w całości z naturalnego drewna sosnowego; grubość deski: 2,6
cm; wymiary: 97,5 x 206 cm
1 szt. - łóżko „120” - łóżko 120 x 200; wykonane w całości z naturalnego drewna sosnowego; grubość deski: 2,6
cm, wymiary: 125 x 206 cm
12 szt. - materac „90” - wymiary: 14 x 90 x 200 cm; budowa: tkanina pikowana, flizelina, pianka o podwyższonej
twardości i grubości, przekładka filcowa, sprężyny kieszeniowe, przekładka filcowa, tkanina
1 szt. - materac „120” - wymiary: 14 x 120 x 200 cm; budowa: tkanina pikowana, flizelina, pianka o
podwyższonej twardości i grubości, przekładka filcowa, sprężyny kieszeniowe, przekładka filcowa, tkanina
1 szt. - kanapa dwuosobowa - tapicerowana
5 szt. - stół kwadrat 70 x 70 - wykonany z drewna sosnowego, wymiary 70 x 70 cm
15 szt. - krzesło tapicerowane - sosnowe, krzesła do pokoi gościnnych
5 szt. - wieszak - wykonany z drewna sosnowego, wymiary: 40 x 60 cm
15 szt. - krzesła do jadalni (drewniane, siedzisko tapicerowane, koloru dębowego)
2 szt. - stoły rozkładane prostokątne do jadalni – (drewniane, kolor dębowy)
1 szt. – szafa do przedpokoju – trwała zabudowa wnęki z dwoma poziomami przesuwanych drzwi 148 x 65 x 308
(szerokość-głębokość- wysokość). Pierwszy poziom to szafa do wieszania płaszczy i kurtek o wys. 215 cm,
Drugi poziom to szafa z półką typu pawlacz o wys. 93 cm.
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.3.1

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację
przedmiotu zamówienia.

3.3.2

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE.

3.3.3

Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie wydatki związane z
realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w
szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie
(cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).

3.3.4.

Wykonawca winien obliczyć cenę oferty wyceniając wszystkie elementy zamówienia wymienione w
dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie niezbędne prace i czynności. Przedmiary robót stanowią
jedynie materiały pomocnicze.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami, które zostaną przeprowadzone w siedzibie
Zamawiającego lub Wykonawcy bądź telefonicznie. O terminie Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą
pisemną, mailową lub telefonicznie.
3.4 Wymagania wobec Wykonawcy:
3.3.5.

3.4.1

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu
zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje
oraz potencjał osobowy i finansowy.

3.4.2

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
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Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania
określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania
zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty:
Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:

3.5.1

odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(CEIDG);
b. oświadczeń Wykonawcy, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w
szczególności:
• wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
• Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
• Wykonawca nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
a.

3.5.2

3.5.3

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi
dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści
dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

3.5.4.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

3.5.5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.5.6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcy Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie
poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
1. Cena

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

Waga
100 %

1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu
zapytania)
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x
waga %.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
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5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty:
5.1.1

Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje
określone w sposób jednoznaczny.

5.1.2

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami
dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

5.1.3

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy
formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Wykonawca powinien dołączyć do formularza pismo z
wymaganymi elementami oferty.

5.2 Pozostałe wymagania oferty:
5.2.1.

Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
6.1 Termin i sposób złożenia oferty:
6.1.1

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 06.06.2014 r.

6.2.2

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: pocztą/kurierem na adres do korespondencji, osobiście w godzinach
pracy, liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie Wykonawców:
6.2.1.

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.

6.2.2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6.2.3

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert,
ewentualnie powiadomi Wykonawców o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty drogą e-mail. O
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez e-mail lub telefonicznie.

6.2.4

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.

6.2.5

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

6.2.6

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
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Załączniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Do:
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "BETA" BEATA KARPIŃSKA
Lubodzież 31
86-141 Lniano
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na wykonanie zadania: Dostawa mebli oraz materacy do spania
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
za cenę oferty (ryczałtową) w wysokości:
BRUTTO ……………… PLN
(SŁOWNIE: ………………………………..)
TERMIN REALIZACJI –
OKRES GWARANCJI na przedmiot zamówienia –

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści zapytania i dokumentacji projektowej.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez nas powyżej.
3. W zaoferowanej powyżej cenie oferty (cenie ryczałtowej realizacji zamówienia) zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Wzór umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Akceptujemy również warunki płatności określone przez Zamawiającego
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
tel.: …………………………………………………
Nr faksu: ………………………………………….
Osoba do kontaktu: ……………………………….
7. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ stronach.
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Miejsce i data: ……………………………………..

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
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