
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych ”Wspólna Troska”  
 ul. Stefana Batorego 64 H, 96 – 100 Skierniewice
NIP: 836 14 17 748
Regon: 750082833                                                                                       Skierniewice 05 03 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Celem zamówienia jest wybór dostawcy:
-całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem
- pieca do ceramiki  z wyposażeniem
na potrzeby  projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włą-
czenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym”

Kod CPV – podstawowy
CPV 45000000-7
Kod CPV – dodatkowe 
CPV 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów 
budowlanych 
CPV 42340000-1 Piece inne niż domowe

Tunel foliowy o powierzchni 400 m2.  

 Parametry długości i szerokości  dostosowane do miejsca usytuowania.

 Ogrzewanie (zastosowanie nagrzewnicy).

 Wietrzenie górne.

 Stoły ogrodnicze przesuwne  służą do wszelkich prac przy nasadzeniach, nawadnianiu,
pielęgnacji upraw i organizacji produkcji, czyniąc je wygodniejszymi i bardziej wydajny-
mi., nie wymagające sezonowej konserwacji oraz dodatkowych kosztów.

 Materiał cieniujący- kombinacja pasków folii aluminiowej i przezroczystej. 

 Drzwi dwuskrzydłowe.
Ma  być   przystosowany  do  upraw  rolniczo  –  ogrodniczych.  Dostosowany  do  naszej  strefy
klimatycznej,  odporny  na  obciążenia  spowodowane  opadami  śniegu  czy  działanie  wiatru.
Wyposażeniem tunelu mają być również stoły do pikowania rozsady i ogrzewanie. 
Piec do ceramiki - o poj. 120L, lekki i na kółkach wraz z programatorem i wyposażeniem (półki,
słupki, emulsja ochronna), koło garncarskie RK 55, narzędzia drobne -5 szt. , pędzle -5 szt., 25 szt.
Szkliw płynnych o poj. 200 ml., glina w dwóch kolorach 250 kg., toczki – 2 szt., poradnik.
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Pierwsza część oferty - dostawa i montaż tunelu foliowego
Druga część oferty – dostawa piec do ceramiki
Tryb udzielania zamówienia:
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
2) Zasada konkurencyjności, zamówienia powyżej 50 tys. zł netto 
Miejsce realizacji:  96-100 Skierniewice, ul. Balcerów 15 
Osoby do kontaktu:
Ewa Kaźmierczak 
Email: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl
tel. 504 076 640
Jolanta Komora
Email:  jolanta.komora@neostrada..pl
tel. 509 686 513

II. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki 

1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia. 
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia). Weryfika-
cja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wy-
konawcę wraz z Formularzem Ofertowym Oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 3. 

2) nie są powiązani osobowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiają-
cym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osoba-
mi wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-
stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli. 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone
przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym Oświadczenie nr 2 do Formularza Ofertowego. 
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3) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, wskazując,
liczbę lat doświadczenia  w montażu tuneli foliowych o podobnej powierzchni. Wykonawca złoży
wraz z ofertą wykaz zrealizowanych podobnych robót.

Oferenci nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

III. Kryteria oceny ofert:
1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje
następujące kryteria oceny: 

Kryterium Znaczenie % kryterium Max. Liczba punktów ja-
kie może otrzymać oferta 
za dane kryterium

Cena usługi [C] 80 % 80
Gwarancja [G] 10 % 10
Doświadczenie [D] 10 % 10

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1.  Zasady oceny kryterium „Cena” [C] 
Punkty za kryterium „Cena” będą obliczane wg poniższego wzoru:

           Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C=   ------------------------------------------------------------ x 80 punktów
                  Cena brutto badanej oferty
2 Zasady oceny kryterium „Gwarancja” [G]

Punkty za kryterium „Gwarancja” będą obliczane wg poniższego wzoru:

             Gwarancja badanej oferty (liczba miesięcy)
G=   ------------------------------------------------------------ x10 punktów
        Gwarancja najkorzystniejszej oferty (liczba miesięcy)

3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” [D]
Przy ocenie kryterium „Doświadczenie” Zamawiający będzie oceniał liczbę lat doświadczenia
w montażu tuneli foliowych o podobnej powierzchni
Punkty za kryterium „Doświadczenie” będą obliczane wg poniższego wzoru:

            Doświadczenie  badanej oferty (liczba lat)
D=   ------------------------------------------------------------ x10 punktów
        Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba laty)
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4. Ostateczna ocena punktowa oferty.

 Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert  przedstawi taką samą cenę zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę,
która posiada większe doświadczenie.
Przed zawarciem umowy zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma wykonawcami, których oferty
zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeżeli oferty przekroczą kwoty, które zamawiają-
cy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  Jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do
zmiany treści ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie dwóch
dni od dnia zakończenia negocjacji.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wy-
mogom zawartym w zapytaniu ofertowym uzyskując najwyższą liczbę punktów. 
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i które-
go oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

V. Termin składania ofert: data: 20/03/2019 godzina: 15.00

VI. Akceptowalne formy składania ofert:
Oferta powinna zostać dostarczona: 
- osobiście lub 
- pocztą tradycyjną lub 
- kurierem
na  adres  siedziby  biura  Zamawiającego:   Stowarzyszenie  Rodziców  i  Opiekunów  Dzieci
Niepełnosprawnych  „  Wspólna  Troska”  96-100  Skierniewice,  ul.  Batorego  64H,  pokój  28  z
dopiskiem na kopercie: „Oferta na  dostawę i montaż  tunelu foliowego 400m2 całorocznego  oraz
pieca  do  ceramiki dla  projektu  „ZAZ  Balcerów”  decyduje  data  i  godzina  wpływu  do
Zamawiającego. 
Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

VII. Sposób sporządzenia oferty
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie. 
2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 
3) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 
podpisującej ofertę.
4) Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w punkcie XII. 
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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6) Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

VIII. Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zama-
wiającym. 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  związane  z  przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomoc-

nika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w li-

nii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to bu-

dzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

IX. Termin realizacji zamówienia: 31 maj 2019 rok. 

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu oferto-

wym.
XI. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, za-

mawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
XII. Zmiana umowy: zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej poniżej:

1) Niesprzyjające warunki atmosferyczne 
Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu
świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

XIII. Załączniki:
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofer-
towym i być złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego
Zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). Oferta musi być podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
2. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do Formularza ofertowego: 
a. wypis CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego dokumentu  rejestrowego, do oferty należy dołączyć  także pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 
b.  Oświadczenia  o  braku  powiązań,  stanowiącego  integralną  część  zapytania  ofertowego
(Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania); 
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c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym posia-
danie potencjału technicznego (Załącznik nr 3 ); 
d) zaakceptowany wzorzec umowy 
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. 
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze  lub  inną  czytelną  techniką.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  zostać  trwale
spięte/złączone, zaś oferta podpisana przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienia niniejszego
zapytania. Odpowiedz zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczo-
na na stronie internatowej www.wspolnatroska.pl . wyjaśnienia zamieszczone na stronie inter-
netowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie . Za-
mawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji złożenia w
terminie krótszym niż 3 dni przed terminem składania ofert. 
6. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty według wzoru do Zapytania ofertowego, 
2) Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez  osobę niż przedstawiciel
prawny Wykonawcy, 
3)Dokument stwierdzający status Wykonawcy, 
4)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym posiadanie potencjału
technicznego 
5)wykaz zrealizowanych montaży tuneli foliowych o podobnej powierzchni
6)Oświadczenie o braku powiązań osobowych  z zamawiającym,

XIV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www Stowarzy-
szania i w Bazie konkurencyjności. 

.

Ewa Kaźmierczak – Przewodnicząca Zarządu Głównego
Grażyna Socha – Sekretarz Zarządu Głównego
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