
1
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny @'I Rzeczpospolita

Polska
Unia Europejska

EUropejski Fundusz Społeczny

Skietniewice 25 06 2019

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunow
Dziecj Niepełnosprarvnvch "Wspólna Troska"
ul. Stefana Batorego 61 H,96 - 100 Skietniewice
NIP: 83ó 1417 ]48
Regon: 750082833

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych ,,Wspólna Troska" jest realizatorem projektu
pt. ,,ZAZ Balcerów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecmego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewódźwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.01.01-10-F05l/18-00.

ZAPYTANIE oFERTowE NR 7/2019

I. Opis przedmiotu zamó\ń/ienia:

Celem z^mów7enl^ iest wybór dostarvcy całotocznego tunelu foliowego o powietzchni 400m2

na pottzeby projektu pn:. ,,ZAZ Balcetów", realŁowanego w famach Osi Priorytetowej IX
,,\Włączenie społeczne" Działańe IX.1 ,,Aktl.wna integracja osób z^grozonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym"

Kod CPV - podsta§/o\ily
CPv 45223821-7

Tunel foliowy o powiezchni 400 m2.
r l)arametry długości i szerokości dostosowane do micjsca usl,tuolvania.

o ogrzewanie(zastosowanienagrzervrucy)
. stoł,v ogrodnicze ptuesuwne o powierzchni każdego z nlch mjn.2 m2 słuzą dcl

rvszelkich prz.c przy nasadzęnlach, nawadnianiu, pielęgnacji upraw t orgańzacjt
plodukcii, c7,y1:'1ąc je rłl,godniejszymi tbardztej rrr.dajnymi., nie rłtmagajĄce sezonorvcj

konsenvacj 1 oraz dodatkowl,ch kosztów
. Drzwi dwuskrzydłowe.

N,Ia być ptżystosowany do uptaw rolrriczo - ogtodniczych. Dostosowany do naszej stteĄl

klimatycznej, odpomy na obctĘeńa spowodowane opadami śniegu czy działańe wiatru.

Tryb udziel ańa zamówięńa;
1) tWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w tamach Eutopejskiego Funduszu
Rozw-oju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora;z Funduszu Spojności nalata
2014-2020

2) Zasada konkurencyiności, zamó. rvęńa porwżej 50 tys. zł netto
Mieisce rcaltzacji: 96-100 Skiemiewice, ul. Balcerów 15 C
Osoby do kontaktu:
Ewa l{aźmierczak
Email: stov/af żysżenie@wspolnatroska.pl
tel. 504 076 640

Jolanta I{omora
Email: jolanta.komora@neosttada.,pl

tel. 509 686 513



II. §7arunki udziału v/ postępowaniu:
O udztał w postępo\Ń,aniu mogĄ ubiegać się Wykonarvcv, którzy spełniaja łączńe następujące
warrrnki

1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do rca|lzacii
zamówienia.
Ocena ,Pełniania warunklt dokołtalla iostanie rytldnie 7;l'onuułą (qełnia - nie Ęełnia), Veryfkaqa Ęelnienia
warunku: Pod,rlawę do ocery wf w wanłtka będry .rtanowiło Ptrydło1,one ?rę< YlklnawLę wrał ł
P-onnalalrym OJiiowlln Oświadcrynie W'ykonawq ąawafte w Załąciniku nr 3.

2) nie są powiązani osobowo zZarna,wiającym.
Przez po:viązańa osoborve lub kapitałowe rozumie się wzaiemne powiązańa międzv
Zamalvialącvm lub osobami upowaznionvmr do zactągańa zclbowtązań w imieniu Zamalviającego
lub osobami wr.konuiącymi w irnieniu Zamalviającego czynności związane z przs,gotowaniem i
przeprowadzeniem ptocedury wl,boru Wykonawcy a \Wykonawcą polegajace w szczególności na:

a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegc>lwb zarządzalącego, prokurenta, pełnomocnika;
b) pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinorvactwa w linii bocznei do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Veryfikag'a Sełnienia walunka: Podławę do oceny wf w warutkl będ{e stanowiło prydłoione pryi
Vlkonawcę wru<<Forna/aląen OJbnoryn Oświadcrynie nr 2 do P-ornulaąa OJirtowego.

3) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
wskazujĄc, liczbę lat doświadczęńa w montażu tuneli folrowl,ch o podobne| powietzchni.
\Wykonawca złoży wtaz z ofertąurykaz zteahzowanych podobnych robót.

III. Kryteria oceny ofert:

1. W przedmiotow),m postępou,aniu przy wyborze oferĘ najkotzystniejszej Zamawlający
zastosuje następuiące Ęteria ocenv:

IV. Opis sposobu ptzyzl7a:wania punktacji za spełnienie danego Ęterium oceny ofert:
1. Zasady ocenv kq,tedum,,Cena" [C]
Punk§ za kn,terium ,,Cena" będą obliczane wg ponizszego wżoru:

i\ajttilria cena brutto Ęośród badanych Ąbł

I{rTtedum Znaczente oń Ęterium Max. Liczba punktów jakie

może oftzymaĆ oferta za

dane Ęterium
Cena usługi [C] 80% B0

Gwatancja [G] 10 %o 10

Doświadczenie [D] 10 u/o 10

C-
Cena brutto badatte1 oJefty

x 80 panktów

Ofetenci nie spełniaiącJv §/w. rvarunków zostaną r.łrykluczeni z postępowania.



2 Zasady oceny krryterium ,,Ciwarancja" [G]
Punkry za krvterium ,,Glvatancja" będą obltczane wg poniższego wżofrr:

GwarunĘa bada nq' oJery (liąla niesięq,)

C- x|0 punkłów

G w ara n q' a n Ę ko rry s t n i e1 s iE o./e ry (l i c ib a ru i e s i ęql )

3. Zasady oceny kn,terium ,,Doświadczenie" [D]
Ptzy ocenie kryterium,,I)oświadczeńę" ZamalviajĄcv będzie oceniał liczbę lat

dośv-iadczenia rv montazu tuneli folrorłl,ch o podobnej porvierzchni
Punktv za Ęterium ,,Dośrviadczelaie" będą obficzane §/g ponizszego wzoru:

D- xl0 punktów

V. Termin składania ofert: data: 05 07 2019 godzina: 15.00

VI. Akceptowalne formy składania ofert:

Oferta powinna zostaĆ dc>starczona:

- osobiście lub
- pocztą tradvcl.iną lub
- kurietem
na adtes siedziby biuta Zamawlającego Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych ,, \WspóIna Ttoska" 9ó-100 Skierniewice, ul. Batorego 64H, pokoj 28 z
dopiskiem na kopetcie: ,,Ofetta na dostarvę i montaż tunelu foliowego 400rn2 calc>rocznęgo dla

projektu ,,ZAZ Balcetórv" decyduje data i godzina wpłłrłrr do Zama,wtającego.

I{o s z§, pf zygoto\ł,a nla otaz do s tarcz enia o fetq. p ono si'i7t,,konarvca.

Doświadcrynie badałle1 oJety (lic7ba kt)

D o.i w i a d c ry n i e n Ę k o tal s l tl i e1 s ig o fe ry @ t; ąb a l a t1)

4. Ostateczna ocena punktorva oferty.

Ocena punktorva ofer§, będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Zamalvialąc,l

udzieli ninieiszego zamórvienia temu rłykona\vcy, który uzyska największą liczbę punktów

w ostatecżnej ocenie. JeżeE nie mozna \Ę,btać oferty najkorzystniejsze1 z uwagi na to, ze

dwie lub więce) ofelt pfzedstawi taką s2mą cenę zamawtający spoŚród §,ch ofert \4,biera

ofertę, która posiada rviększe doświadczenie.

Przed zawarcięm umowy zamawtający może prowadzić dodatkowe negocjacje z

wl.konawcą, któtego oferta zosta|a uznatla za najkorzystnieiszą lub z dwoma
rvyk6rr^-.^mi, których ofer§ zostałv, ocenione najwryżej, w szczególności jeżeli ofetty

przehocząlsvoĘ, które zamawialacy zamietz^ ptzęznaczyć na rcallzaclQ zamórvieńa. Jeżel:,

w rrT,niku negociacji dojdzie do zmiany treści ofert wykonawca zobowtązany jest złożyc
ofertę ostateczną w terminie dwóch dni od dńa zakończerlta negociacji.

5. Zamavłtający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpow-iada wszystkim

\\,Tmogom zaw^rqm rv zapytaniu ofertovrym uzyskując najvłyższąliczbę punktów.

6. W przl,padku odmow1, podpisania umor.,"ry przez wybranego lil7ykonawcę, Zamawiający

może za,wrzeć umowę z §7ykonarvcą który spełnia wymagania zapvtania ofertowego i
którego ofetta uzyskała koleino tajwyższąliczbę punktów.



\ĄI. Sposób spotządzenia oferty
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelrrie.

2) ()ferta ofaz wsuystkie wl,magane załącznl7<l, muszą być podpisaflę przez osoby uprawnione do
fepfezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
3) Poprawki w ofercie muszą być naruesione czytelnie oraz opatazone podpisem osoby (osób)

podpisu)acej ofertę.

4) Oferta winna za,wierać wszystkie wymagane dokumenry vlmienione lv punkcie XII.
5) I{aŻdy vT,konawca może zlożyć rylko jedną ofetę.
6) Ofety składa się w jednym egzemp|arnl.

VIII. §(arunki wykluczenia:
zamów,leńe nie może zostać udzielone podmlotowi porviązanemu osoborvo lub kapitałorvo z
zamasviającym. Ptzez powiązańa kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
międzr, zama,wiającym lub osobami upowaznionvmi do zaci4gańa zobolviązań w- imreruu

zamalviającego lub osobami vl,konującymi rv imieniu zamawiającego cz,vnnośct z.rvtązane z

pfżygoto§/aniem i przepror.vadzeniem procedun,rrryboru wl,konawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:

a) uczestniczeniu rv spółce jako rvspólnik spółki cl.wilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co naimnie1 10 o/o udziałovł lub akcji;

c) pełrueniu funkcji członka ofganu nadzorczego lub zarządzającego, prokutenta,
pełnomocnika;

d)pozostarvaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrervieństwa lub pou,rnowact\\-a lv
linii ptostej;

e) pozostawafl7u z wykonarvcą rv takim stosunku pfa§/nym lub fakĘcznym, że moze to
budzić uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności tych osób.

IX. Termin tealizacii zamó§t/ienia: sierpień 2019 tok.

X. Odrzuceniu podlegaią oferty:
1) którvch treść nie odpowiada tteści zapvtania ofertowego lub
2| złozonę przez oferenta niespełniającego watunków, okteślonych w zapl,taniu

ofettowym.
XI. Ofer§ złozone po terminie składania ofert, określonym rv zapvtaniu ofeftowf,m,

zamasl taj ący niezw ł o c z nie zsl raca o fete ntom.

XII. ZŃącznlki:
1. Oferta że stJony \Wvkonawc1 musi spełniać rvszystkie wlmogi starviane w zapytaniu

ofertoul,m t bvć złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowl,m dołączonvm do
ninrejszego Zapvtania (Załączruk nr 1 do niniejszego Zapvtańa). Oferta musi bl,ć

podpisana przez osclby upor.vaznione do feprezento§/ania Wykonawcy.
2. Wl.konawca ma obowiązek dołączeńa do Fiotmularza ofertolvego:

a. wl,pis CEIDCI lub I{RS §ł,stawiony nie wcześniej ńż na 30 dni przed upływem terminu

składania ofet. Jeżeli uptawnierue do reprezentacji osoby podpisuiącej ofertę nie wl,njku ,
załączonego dokumentu feiestfowego, do oferq należy dołączyc także pełnomocnictwo w
orvginale lub kopii pośrviadczonej notarialrrie (eżeli do§czy);



XIII. Informacie dotyczące wyboru najkotzystniejsze| oferty.
O rvyborze najkorzystniejszej oferty Zamalvialący umreści na stronie wv\\r

Stowarzyszania i rv Bazie konkurencviności.

XIV. Unieważnieniepostępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwośc uniewaznienia postepowania bez podaniaprzyczyny.

Ew a Kaźmi e rc zak - P rze wo d ni c ząc a Zar ządu Gł ó wne g o

Grażyna Socha - Sekretarz Zarządu Głównego

slfiRBlllK GłÓl1/l'lt60

" 
l ]] TR05lfi,!1:i]

b. Oświadczenia o braku po,wtązań, stanowiącego rntegralną część zapytańa ofertowego
('Załącznk nr 2 do niniejszego Zapvtańa);
c. Oświadczenie Wr.koflawcy o spełnieniu rvarunków udziału w postępowaniu, w tym

posiadanie potencjału technicznego (Załącznlk nr 3 );
3. §fykonawca składa ofetę rv formie pisemnej.

4. Zlożsna oferta porvinna zostać spotządzona w jęzvku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze lub inną czytelną techniką. §fszystkie sttony ofetN porvlnny zostaĆ trwale

spiętef złączone, zaś ofefta podpisana przez \Wvkonawcę.

5. Wykonarvca ,,v toku postępowania może zwracać się z pl,taruaml o r,"1,jaśnienia

niniejszego zapvtańa. Odpowiedz zostanie rłysłana do §ilykonalvcv zadającego pvtanie

oraz zamjęszczona na stronie internatowei u^,_u.s_rpghaJl9§ła.!J rrtjaśruerua

zamjęszczone na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazl.rvać ani idenfi,fikować
podmiotu zadalącego pvtanie, Zamawiający z^stzeg^ możliwość pozostawieńa p,vtańa bez

odporviedzi u, s}.tuacii złożenia w terminie krótszr,,m niż 3 dni przed terminem składania

ofert.

ó. i(ompletna oferta nrusi zarvierać:

1) Wl,pełruonl, formulatz ofęru* rvedług wzol-tl do Zapytania ofertowego,

2) Pełnomocnictrvo \r- przvpadku gd,v ofęrta jest podpisl,wan^ przez osobę ńż
przedstawiciel prarvnv Wl,konarvcl,,

3) D okument s nvierdz a j ąc\- s tatus §?'vkonarx,,cy,

'l)oświadczenie o spełrueniu rvarunkórv udziału w postępowaniu. rv tl-m posiadanie

potencjału technicznego
S)u,vkaz zręalŁowanych montażv tuneli foliorw-ch o podobnej powierzchni
6)Ośrviadczenie o btaku pc>lviązań osobowl,ch z zamalvtającym,

Przell


