Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W URSZULINIE

Zapytanie ofertowe
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:
"Dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, konstrukcji
do Sali widowiskowo-koncertowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Urszulinie"
Zamówienie realizowane w ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa obiektów
bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego
Polesia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

ZATWIERDZAM
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie
/-/ Teresa Kuczyńska
……………………………….………….………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Urszulin, dnia 16 stycznia 2021 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie zwana dalej „Zamawiającym”
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin,
NIP: 5651345783, REGON: 110200314
nr tel. +48 510 826 424
godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie:
poniedziałek- piątku: 8.00-16.00.
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres poczty elektronicznej: gbpurszulin@op.pl
Strona internetowa: http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl
1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Rozdział 2
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:
"Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji
dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Zapytanie ofertowe

Strona 2 z 16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa sprzętu nagłośnieniowego,
oświetleniowego, konstrukcji do Sali widowiskowo-koncertowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Urszulinie", obejmująca:
− Dostawę
fabrycznie
nowego
sprzętu
nagłośnieniowego
i oświetleniowego oraz konstrukcji, tzn. nieużywanego przed dniem
dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego, wraz z jego transportem, wniesieniem, w Sali widowiskowokoncertowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.
W ramach dostawy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okablowanie
niezbędne do połączenia urządzeń i zapewnienia prawidłowego ich
funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
− dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w
języku polskim,
− dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z
przedmiotem zamówienia,
− gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, która
będzie realizowana zgodnie z treścią § 10 umowy na cały dostarczony
sprzęt, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta,
potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi
wraz z tymi produktami,
4.1. Szczegółowy zakres zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:
a) załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego
4.2. Gwarancja
Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie dostarczone przedmioty
na okres minimum 36 miesięcy.
4.3. Rozwiązania równoważne
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się
jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że
Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach
techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu
zamówienia.
Zapytanie ofertowe
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4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4.6. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
a) w zakresie części 1 zamówienia:
31500000-1 urządzenia oświetlenia i lampy elektryczne,
32342400-6 sprzęt nagłaśniający
31527260-6 systemy oświetleniowe
44212300-2 konstrukcje i ich części
44316300-1 kratownice

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do 5 dni od podpisania umowy.

Rozdział 6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zapytanie ofertowe
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Rozdział 7
INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane
osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby
bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie 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.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o załącznik nr 3 – „Oświadczenie Wykonawcy o braku
ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym”. W sytuacji
wystąpienia powiązania, o których mowa w w/w punkcie, Wykonawca będzie podlegał
wykluczeniu z postępowania.
7.2 Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający
wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę który:
Zapytanie ofertowe
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7.2.1 nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
7.2.2 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2019 poz. 1950, ze. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) przestępstwo skarbowe,
d) przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz.
769);
7.2.3 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplenientariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.2.2;
7.2.4 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
7.2.5 wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7.2.6 wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7.2.7 wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Zapytanie ofertowe
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7.2.8 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7.2.9 wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
7.2.10 wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358)
7.2.11 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.2.12 wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2020 poz. 814, ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.);
7.2.13 wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
7.2.14 wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zapytanie ofertowe
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Wykluczenie wykonawcy następuje:
w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2.2 a-c i 7.2.3, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za wymienione przestępstwo wymienione w pkt
6.2.2 a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
-

w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2.2 lit. d i pkt 7.2.3, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 7.2.2
lit. d, pkt 7.2.4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

-

w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2.7 i 7.2.9 lub pkt 7.2.13 i 7.2.14, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-

w przypadku, o którym mowa w pkt 7.2.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

-

w przypadku, o którym mowa w pkt 7.2.11 jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.2.2, 7.2.3 oraz 7.2.5- 7.2.9 lub
7.2.12-7.2.14, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające powyżej dowody.
W przypadkach, o których mowa pkt 7.2.8, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. Zamawiający może
wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zapytanie ofertowe
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Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw
wykluczenia wg Załącznika 4- „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy”

Rozdział 11
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
11.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
ul. Lubelska 31
22.234 Urszulin
e-mail: e-mail: gbpurszulin@op.pl
11.3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracownika
Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie: Panią Magdalenę Kępę,
e-mail: gbpurszulin@op.pl.
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
11.4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania a Wykonawcami.

Rozdział 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zapytanie ofertowe
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13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13.3. Oferta musi być sporządzona i przekazana z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

13.4. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
13.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
13.6. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez Wykonawcę.
13.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
13.9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
13.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę.
13.12. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2.1 do Zapytania ofertowego
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy wypełniony według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego,
5) Oświadczenie RODO wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
6 do Zapytania ofertowego,
Zapytanie ofertowe
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6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
13.13. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym
opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
a) Nazwa i adres Wykonawcy;
b) Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
c) ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin
d) OFERTA – "Dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego,
konstrukcji do Sali widowiskowo-koncertowej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Urszulinie”
13.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie
koperty.

Rozdział 14
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 Zapytania ofertowego
należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie,
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin,
gabinet Dyrektora.
14.2. Godziny pracy określono w pkt. 11.5 niniejszego zapytania ofertowego
14.3. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1 Zapytania ofertowego, a
nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
14.4. Niezwłocznie

po

otwarciu

ofert

Zamawiający

Zapytanie ofertowe

zamieści

na

własnej
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stronie internetowej (http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl w zakładce Ogłoszenia
2021)
informacje
z
otwarcia
ofert
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /Zmawiający Gminna
Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Rozdział 15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Rozdział 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), za realizację
przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu
oferty (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
16.2. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie Załącznika nr 2.1. do zapytania
ofertowego.
16.3. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto,
jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
16.1. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 5 do
Zapytania ofertowego.

Rozdział 17
BADANIE OFERT
17.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17.2. Zamawiający poprawi w ofercie:
Zapytanie ofertowe
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a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Rozdział 18
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
1
2

Znaczenie kryterium
(w %)

Nazwa kryterium
Cena
Okres gwarancji na dostarczone przedmioty

60
40

18.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
18.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
Pc= ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
Pc - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
Zapytanie ofertowe
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odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
18.5 Punkty za kryterium „Okres gwarancji na dostarczone przedmioty” liczone w
okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy,
Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca
otrzyma pkt wg wzoru:
Go
PG =

----------- x 40 pkt
G max.

gdzie:
PG G max. Go -

wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
najdłuższy oferowany kres gwarancji,
okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,
w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający
ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w
ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może
zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny
60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń
wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres
gwarancji na dostarczone przedmioty”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach
(w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

18.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która
Zapytanie ofertowe
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otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:
PO = PC + PG
gdzie:
PO- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja na dostarczone
przedmioty”

Rozdział 19
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
19.2. Informacje o których mowa w pkt. 19.1 Zamawiający opublikuje na swojej stronie
internetowej: (http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl) w zakładce Ogłoszenia 2021, oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zmawiający Gminna
Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Rozdział 22
POSTANOWIENIA UMOWY
22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego
22.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części,
zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 22.1 zapytania ofertowego.

Rozdział 25
INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,
− składania ofert wariantowych,
Zapytanie ofertowe
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− rozliczania w walutach obcych,
− aukcji elektronicznej,
− zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 26
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Integralną częścią Zapytania ofertowego są załączniki:
Załącznik Nr 1 –

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 –

Wzór Formularza ofertowego – składany wraz z ofertą.

Załącznik Nr 2.1. –

Wzór Formularza cenowego- składany wraz z ofertą.

Załącznik Nr 3 –

Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych – składany wraz z ofertą.

Załącznik Nr 4 –

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- składany
wraz z ofertą.

Załącznik Nr 5-

Projekt umowy

Załącznik Nr 6 –

Oświadczenie RODO- składany wraz z ofertą.

Zapytanie ofertowe

osobowych

lub
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