Swarzędz,

12.10.2020 r.

ZAPROSZENIE nr 3/EFS/2020
do złożenia propozycji cenowej na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych
dla szkół w ramach projektu
„Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”
1. Nazwa zamawiającego
Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
http://www.swarzedz.pl/
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół w ramach projektu „Wiedza,
wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”.
2. Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 2 do zaproszenia –
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
4. Zakup będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach
projektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"
Poddziałanie 8.1.2.
3. Termin realizacji umowy
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż od 21.10.2020 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 7 dni od dnia podpisania
umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 21.10.2020 r. (przez zakończenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie się dostarczenie wszystkich elementów zamówienia).
4. Kod CPV
Przedmiot zamówienia
Dostawa pomocy i materiałów
dydaktycznych

Kod CPV
39162100-6

Nazwa kodu CPV
Pomoce dydaktyczne

5. Miejsce realizacji zamówienia
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na adresy szkół zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zaproszenia):
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, ul. Polna 21, 62-020
Swarzędz (dalej: Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu);
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, 62-020
Swarzędz (dalej: Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu).

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 2).
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Ofertę może złożyć wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym
niezbędnym do realizacji zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2) Ofertę może złożyć wykonawca, który nie posiada powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta)
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą;
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
(Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą.
3) Ofertę może złożyć wykonawca (oferent), który zapoznał się z obowiązkiem
informacyjnym realizowanym przez Zamawiającego dotyczącym przetwarzania danych
osobowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 (dalej WRPO 2014+).
3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do zaproszenia),
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zaproszenia),
3) oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/
wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 (załącznik nr 6 do
zaproszenia).
4. Zamawiający dokona sprawdzenia ofert w zakresie kompletności pod kątem wymogów
określonych w zaproszeniu, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń wymaganych w niniejszym
zaproszeniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi oświadczeniami.
6. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków
w złożonej ofercie przez wykonawcę. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający
powiadomi wykonawcę niezwłocznie, kontaktując się telefonicznie lub mailowo z osobą
wyznaczoną przez wykonawcę do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym
mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy wykonawcy nieprzekraczalny termin na poprawienie
błędów lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty
przez Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.
1.
2.

Kryterium
Cena
Termin zakończenia
umowy
Razem

realizacji

Waga
80 pkt
przedmiotu 20 pkt
100 pkt

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. Zamawiający zastosuje
zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-80 pkt –
cena, w skali 0-20 pkt – termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium
Kryterium nr 1 - „Cena” :
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o
najniższej cenie przyzna 80 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 80 pkt.
Kryterium nr 2 – „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy”:
Wartość punktowa terminu wykonania przedmiotu umowy jest przyznawana
w następujący sposób:
Wykonawca może zaoferować minimalnie 3 dniowy termin zakończenia realizacji
przedmiotu umowy oraz maksymalnie 7 dniowy termin zakończenia realizacji przedmiotu
umowy.
Zamawiający przyzna punkty według wzoru:
T = ((Tmax – T obliczany) / (T max – T min )) * W

Gdzie:
T – kryterium „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy”
T max – najdłuższy dopuszczalny przez Zamawiającego termin
T min – najkrótszy dopuszczalny przez Zamawiającego termin
T obliczany – termin wskazany w badanej ofercie
W – maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium
4. W przypadku niepodania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy bądź
wskazania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy dłuższego niż 7 dni oferta
wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. W
przypadku podania terminu krótszego niż 3 dni do obliczenia punktów zostanie przyjęty
termin 3 dni.

5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu
będzie ta oferta, która zawiera niższą cenę. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć
postępowania ofertowego, wybrana zostanie oferta z najkrótszym terminem zakończenia
przedmiotu umowy.
8. Termin składania ofert: 21.10.2020 do godz. 12.00.
Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta – Kancelarii Urzędu
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci
wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego;
3) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty. Wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i
Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/
wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 (zgodnie z załącznikami nr 1,
3, 4, 6 do zaproszenia);
4) Oferta oraz oświadczenia wystawione przez wykonawcę muszą być podpisane przez
wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
5) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez
osobę/osoby podpisującą/ce ofertę;
6) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały zaparafowane przez osobę/osoby
podpisującą/ce ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Ponadto
każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być
opatrzona/e podpisem osoby/osób reprezentującej, pieczątką firmową lub imienną osoby/osób
reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”).
7) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz
zatytułowanej: „Oferta na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół w ramach
projektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”.

10. Osoby do kontaktów
1) Elżbieta Ratajczak, email: fundusze@swarzedz.pl, nr tel. 61 6510 915,
2) Agnieszka Wiatr, email; fundusze@swarzedz.pl, nr tel. 61 6510 915.

11. Informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie
wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zwróci się do
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) w zakresie możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień do wykonawców, których
zaoferowana cena budzi wątpliwości lub których cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
3. Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.

12. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Warunki zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5
do zaproszenia.

13. Inne postanowienia
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Wykonawca dostarczy pomoce i materiały dydaktyczne fabrycznie nowe, odpowiadające
standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone pomoce i materiały dydaktyczne posiadają
wymagane przepisami prawa deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty, o ile wymaga tego
przedmiot umowy. Wszystkie dostarczone produkty są zgodne z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 t.j.).
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe
w czasie transportu do miejsca dostawy i koszty wyładunku przedmiotu umowy.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na
Zamawiającego w oparciu o ostateczny Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający ceny
jednostkowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Załączniki
1) Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz Ofertowy,
2) Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4) Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
5) Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Projekt umowy,
6) Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników
komisji przetargowych/ wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014.

