
   Olsztyn, 06 sierpnia 2018 r. 
Zamawiający:  
Stowarzyszenie Świętej Rodziny 
ul. Wyszyńskiego 11 

10-456 Olsztyn 

  

 
Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, 

na zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomocy dydaktycznych 
dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie 

 

 

Stowarzyszenie Świętej Rodziny w Olsztynie zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostarczenie 
wyposażenia sal dydaktycznych i pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego 
im. Świętej Rodziny znajdujących się w Olsztynie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11. 
 
I.     Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomocy dydaktycznych 
dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny na cele edukacyjne, mającego 
swoją w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 11. 
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w tabeli załączonej do niniejszego zapytania 
(Załącznik nr 1 do zapytania). 

 
1. Kod CPV 

39100000-3  - Meble 
39160000-1 – Meble szkolne 
39162000-5 – Pomoce naukowe 
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
 
II. _ Termin realizacji zamówienia 

Terminem realizacji zamówienia jest 30 września 2018 r. 

 
III. _ Warunki zamówienia: 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę 
konkurencyjności. 

2. Oferenci składający ofertę w niniejszym postępowaniu akceptują treść zapytania ofertowego 
wraz z załącznikami. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo ani 
kapitałowo  z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące klauzule 

społeczne: 

1. Nie naruszają obowiązków opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z 
dyspozycją art. 57 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. 

2. Złożą ofertę, która nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i nie 
budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 



3. Zobowiążą się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 

5. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 
1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w 

rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - (załącznik nr 2 do zapytania),  

2. Oświadczenie że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - (załącznik nr 3 do zapytania). 

3. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne – (załącznik nr 4 do zapytania). 

4. Oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia – 
(załącznik nr 5 do zapytania). 
 

IV. _ Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
Kryterium nr 1 - cena brutto oferty – waga kryterium 100%  
 

2. Metodologia przyznawania punktacji  
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na 
poszczególne kryteria (według ich wagi): 
Kryterium nr 1 – 100 punktów 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów 
wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru: 
 

Kryterium nr 1 - Łączna cena brutto oferty 
 
        Wartość oferty  najtańszej (w PLN) 
              Punkty = ------------------------------------------------ x 100  

                                   Wartość oferty  badanej (w PLN) 
 
V. _ Informacje na temat wykluczenia 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

d) pozostawaniu 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. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, w tym spełnienia warunków wskazanych w części III ust. 4 zapytania. 

 



VI. Informacja na temat odrzucenia oferty.  

Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania, 
2. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
3. Została złożona przez Wykonawcę po terminie składania ofert. 

 

VII.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. Pozostałe informacje  

1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
szkol.swietarodzina@tlen.pl 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 7 do 
zapytania) oraz pozostałe wskazane  w treści niniejszego zapytania dokumenty. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do  oferty 
pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. 

Ofertę należy opisać następująco: „Oferta na dostawę wyposażenia sal dydaktycznych i 
pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny na 
cele edukacyjne, nie otwierać do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00”. (wypełnia 
wykonawca). 

5. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i 
podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii 
nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

7. Oferty złożone w inny sposób niż osobiście lub za pośrednictwem pośrednika pocztowego lub 
firmy kurierskiej, w tym w szczególności za pośrednictwem faksu, listu elektronicznego, 
oferty niekompletne oraz oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert, nie będą rozpatrywane.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 09:00. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00. 

10. Oferenci, którzy złożą oferty, mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

11. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg tego terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli 
zaoferowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.  

13. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

14. Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy 
do daty 30 września 2018 r. 

mailto:szkol.swietarodzina@tlen.pl


15. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w 
stosunku do treści oferty. Przewidziane zmiany zawarte zostały we Wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. 

16. Osoba do kontaktu: Andrzej Olszewski – tel. 89 533 38 44 adres e-mail: 
szkol.swietarodzina@tlen.pl 

17. Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postępowania zostanie opublikowane na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.zsk.olsztyn.pl 

18. Zamówienie zostanie udzielone w formie umowy.  

19. Zamówienie nie jest podzielone na części, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit. h 
podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Załączniki: 
1. Wykaz wyposażenia sal dydaktycznych i pomocy dydaktycznych 

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, 

3. Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału technicznego i osobowego, 

4. Wzór oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, 

5. Wzór oświadczenia, że Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia 

6. Wzór umowy, 

7. Wzór formularza oferty. 
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