
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

26-10-2018

Termin składania ofert

05-11-2018

Numer ogłoszenia

1145846

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Gmina Rybczewice /Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach Rybczewice Drugie 119/7, 21-065 Rybczewice Drugie -
sekretariat do dnia 5 listopada 2018 r. godz. 10:00.
Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rybczewicach Drugich Rybczewice Drugie 119/7 21-065 Rybczewice Drugie, z
dopiskiem: „Oferta – Dostawa wyposażenia kuchni dla Klubu Seniora w Gminie Rybczewice” oraz „Nie
otwierać przed 5 listopada 2018 r. godz. 10:15”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Banaszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 585 40 99

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni dla Klubu Seniora w Gminie Rybczewice,
objęta projektem pn. „Klub Seniora w Gminie Rybczewice”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne
i zdrowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) lodówka z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
2) zamrażarka z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
3) piekarnik z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
4) kuchenka płyta grzewcza indukcyjna z pakietem ubezpieczenia na 5 lat - 1 szt.,
5) zmywarka z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
6) ekspres ciśnieniowy do kawy z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
7) wyciskarka do soków wolnoobrotowa z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
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8) czajnik elektryczny z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
9) robot kuchenny planetarny z blenderem z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
10) gofrownica z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
11) garnki i patelnie – 1 komplet,
12) zastawa stołowa – 3 komplety,
13) akcesoria kuchenne – 1 komplet,
14) tekstylia kuchenne – 1 komplet,
15) wózek do sprzątania – 1 szt.
- zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było
fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu
zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do
użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych.
Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.
4. Wyposażenie należy dostarczyć Rybczewice Drugie 121 /12 (Dom Nauczyciela).
5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego
wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.
6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 8:00
do 16:00.
7. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie, z wyłączeniem towarów
określonych w ust. 2 pkt. 1-10, na które wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Rybczewice Drugie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Gmina Rybczewice /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zaprasza do złożenia oferty
cenowej na dostawę wyposażenia kuchni dla Klubu Seniora w Gminie Rybczewice, objętą projektem pn.
„Klub Seniora w Gminie Rybczewice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni dla Klubu Seniora w Gminie Rybczewice,
objęta projektem pn. „Klub Seniora w Gminie Rybczewice”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne
i zdrowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) lodówka z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
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2) zamrażarka z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
3) piekarnik z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
4) kuchenka płyta grzewcza indukcyjna z pakietem ubezpieczenia na 5 lat - 1 szt.,
5) zmywarka z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
6) ekspres ciśnieniowy do kawy z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
7) wyciskarka do soków wolnoobrotowa z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
8) czajnik elektryczny z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
9) robot kuchenny planetarny z blenderem z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
10) gofrownica z pakietem ubezpieczenia na 5 lat – 1 szt.,
11) garnki i patelnie – 1 komplet,
12) zastawa stołowa – 3 komplety,
13) akcesoria kuchenne – 1 komplet,
14) tekstylia kuchenne – 1 komplet,
15) wózek do sprzątania – 1 szt.
- zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było
fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu
zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do
użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych.
Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.
4. Wyposażenie należy dostarczyć Rybczewice Drugie 121 /12 (Dom Nauczyciela).
5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego
wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.
6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 8:00
do 16:00.
7. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie, z wyłączeniem towarów
określonych w ust. 2 pkt. 1-10, na które wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji.

Kod CPV

39710000-2

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39711100-0 chłodziarki i zamrażarki
39711360-0 piekarniki
39713100-4 zmywarki do naczyń
39711310-5 elektryczne zaparzacze do kawy
39221000-7 sprzęt kuchenny
39221100-8 zastawa kuchenna
39221110-1 naczynia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 16 listopada 2018 r.

Załączniki

Zapytanie ofertowe + załączniki
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Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia, w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
2) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji, a następnie w umowie, przestały być
produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez producenta za
przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość
zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie
gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie może powodować
wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w
zapytaniu ofertowym. W/w zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu
przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany.
3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
4) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji,
która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
6) dopuszcza się zmianę warunków płatności w uzasadnionych przypadkach;
7) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy
jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert jest cena ofertowa o wadze 100% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C = ---------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród
nieodrzuconych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu 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.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA RYBCZEWICE/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH
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Adres

21-065 Rybczewice Drugie

lubelskie , świdnicki

Numer telefonu

815854099

Fax

815821892

NIP

7122926446

Tytuł projektu

Klub Seniora w Gminie Rybczewice

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0009/18-00
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