Dźwirzyno, 15.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
p.n. „Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu
„Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach realizacji projektu Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In
gesunden Kommunen – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie /Brandenburgia/ Polska
I. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
78-131 Dźwirzyno
ul. Sportowa 27
Tel: +48 94 35 85 410
Fax: +48 94 35 85 410
E-mail: szkola@dzwirzyno.pl

II. Podstawa udzielenia zamówienia:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie jest
prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi
określonymi w Podręczniku dla wnioskodawców i beneficjentów Program Współpracy
Interreg V Meklemburgia - Pomorze Przednie Brandenburgia Polska oraz „Regulaminem
udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro”
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach / Gesunde
Kinder In gesunden Kommunen – Program Współpracy Interreg V A MeklemburgiaPomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 2.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt sportowy na własny koszt, własnym staraniem i na
własne ryzyko do:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno,
tel. +48 94 35 85 410 , e-mail szkola@dzwirzyno.pl
 w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00, zgodnie z
protokołem odbioru.
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3. Oferowane produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku, nieuszkodzone, wolne od wad,
zdatne do prawidłowej eksploatacji – zgodnie z zakresem funkcjonalnym i
przeznaczeniem.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do
wykonania wszystkich czynności towarzyszących dostawie – w szczególności do:
transportu, prawidłowego zabezpieczenia na czas transportu, rozładunku,
rozmieszczenia w miejscach dostawy.
IV.
V.
1.
2.
3.

4.

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 14 dni od dnia terminu
rozstrzygnięcia zapytania ofertowego tj. do 14.11.2018r.
Wybór oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się ceną oraz
jakością oferowanych materiałów.
Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.
Podana cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT oraz
wszelkich innych opłat i podatków. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji.

VI.
Sposób przygotowania oferty:
Na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,
c) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załączniki nr 3
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą
maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób umożliwiający łatwe usunięcie
zapisów oraz podpisania wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy.
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była
także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego, ofertę należy złożyć w kopercie
lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
Koperta (opakowanie) ma być opisana w następujący sposób:
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Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
78-131 Dżwirzyno
e-mail: szkola@dzwirzyno.pl
Oferta na zapytanie ofertowe
„Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe
dzieci w zdrowych gminach / Gesunde Kinder In gesunden Kommunen”
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę
………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail; …………………………………………………………………….

Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez
uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu
opakowania i opis kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego,
nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
W przypadku przesyłania oferty pocztą elektroniczną na wskazany adres, w temacie
wiadomości należy wpisać: „Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby
realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach / Gesunde Kinder In
gesunden Kommunen”
VII.

Termin złożenia ofert
1. Termin złożenia oferty upływa 28.10.2018r. Za datę złożenia oferty uważa się datę
wpływu ofert do Zamawiającego
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa, im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno w sekretariacie lub skan ofert na adres
e-mail szkola@dzwirzyno.pl

VIII.
Inne informacje
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Elżbieta Korżel, +48 94 35 85 410
1. Zamawiający przewiduje n/w formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) pisemnie na adres:
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno,
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b) faksem pod numer +48 94 35 85 410
c) pocztą elektroniczną na adres: szkola@dzwirzyno.pl
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www. spdzwirzyno.edupage.org
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IX.
Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych
kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem (oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do
zapytania ofertowego)
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmiej10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia oraz związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy nie spełniający wymienionych
w pkt 1 wymogów.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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