ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie publiczne poniżej 30.000 euro

Zamawiający: Gminne Przedszkole w Bojszowach z siedzibą w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64
– realizator projektu

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia kuchni na potrzeby projektu
pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn.
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

1.

Opis przedmiotu zamówienia
1.1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia kuchni na potrzeby projektu
pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT
pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie:
11.1. „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego” Poddziałanie:
11.1.1. „Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT”.

1.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.2.1. Wózek do przewożenia jedzenia
Opis:
Wózek wykonany ze stali nierdzewnej bądź aluminiowej przeznaczony do przewożenia tac,
talerzy, kubków i sztućców. Wózek powinien być wyposażony w:
trzy półki, które dzięki podwyższonym brzegom, zapobiegają spadaniu
przewożonego towaru.;
kółka gumowe zapewniające proste i ciche przesuwanie.
Przykładowe wymiary wózka: min. 83,5 x 42 x 96
Ilość: 1 szt.
1.2.2. Krajalnica do mięsa i serów
Opis:
Krajalnica przeznaczona do serów i wędlin wykonana z lakierowanego aluminium.
Posiadająca m.in.:
bezstopniową regulację grubości cięcia,
wbudowaną zintegrowaną, półautomatyczną ostrzałkę,
wentylowany silnik,

regulowane nóżki.
Dane techniczne:
długość min. 380 mm,
szerokość min. 450 mm,
wysokość min. 340 mm,
moc całkowita min. 0,15 kW,
napięcie 230V,
waga max. 17 kg,
zasilanie elektryczne.
Ilość: 1 szt.
1.3.

Sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolny od wad.

1.4.

Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby realizatora projektu, tj. Gminnego Przedszkola
w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64 na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek
ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczenia budynku w godzinach pracy
placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.

1.5.

Wspólny słownik zamówień:
39.14.10.00 - 2

Meble i wyposażenie kuchenne

2.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający ustala w sposób następujący:
rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
zakończenia: 14 dni od zawarcia umowy.

3.

Opis sposobu obliczania ceny ofertowej i warunków płatności
3.1. Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia – pkt. 1 niniejszego Zapytania.
3.2. Wykonawca w celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia ma wypełnić
tabelę w formularzu ofertowym Wykonawcy załącznik nr 1 do Zapytania.
3.3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu, powinien
w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania.
3.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3.5. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
3.6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu
zamówienia.
3.7. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich
niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
3.8. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena
brutto, tj. z należnym podatkiem od towarów i usług podatkiem (VAT) wpisana w formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania) przedmiotu zamówienia, który określony został w pkt. 1
Zapytania. W formularzu ofertowym cenę brutto należy podać cyfrowo i słownie.
3.9. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

4.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego wzoru w siedzibie Zamawiającego – sekretariat
realizatora projektu - Gminne Przedszkole w Bojszowach, ul. Gaikowa 64 do dnia 19.09.2016r.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie można było
zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert. Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się
oferta powinno być oznaczone w następujący sposób:

„Zakup i dostawę wyposażenia kuchni na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem
bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie
edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”

5.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto =100 %

6.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
Istotne dla stron postanowienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie (zał. nr 2 do
Zapytania) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy:
1) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych
za realizację umowy jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach.
2) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

7.

Informacje dodatkowe:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

8.

Osoby wyznaczone do kontaktów:
Anna Polko
Koordynator Projektu
tel. 32/2189366 w. 117

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór - Formularz Ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Wzór – Istotne postanowienia umowy

