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Zapytanie ofertowe nr 1/CIS/EFS/2018 
 
 
 

W zawiązku z realizacją w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  
Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
na podstawie umowy o dofinansowanie nr :RPMP.09.01.02-12-0264/17-00 projektu pt. 
„Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu” 

   

Oś priorytetowa 9: Region spójny Społecznie 
Działanie 9.1. 
Poddziałanie 9.1.2   
 

zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli oraz 
wyposażenia do restauracji: 

– lady 
– barki 
– oświetlenie 
– lady chłodnicze 
– stoły 
– krzesła 
– kanapy 
– drobny sprzęt restauracyjny 
– akcesoria barmańskie 
– szkliwo 
– naczynia restauracyjne 
– artykuły dekoracyjne 

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „DELFIN” 
30-389 Kraków 
ul. Mieczykowa 10/18 
 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w 
kwestach  merytorycznych i proceduralnych: 
Sylwia Bartela e-mail: cis@stowarzyszenie-delfin.pl tel: 733 700 757 

 
 
 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Niniejsze zapytanie  prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

http://www.essor-sc.pl/
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Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego 

rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  

Funduszu  Społecznego  w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

39100000-3 Meble 

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 

39121200-8 Stoły 

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

42513290-4 Przemysłowe urządzenia chłodnicze 

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe 

oraz artykuły cateringowe 

39221000-7 Sprzęt kuchenny 

39223000-1 Łyżki, widelce 

39290000-1 Wyposażenie różne 

39221200-9 Zastawa stołowa 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych. 

 

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 

 Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 15.05.2018 

 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

OFERTY 

 

 1. Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi 

odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące 

warunki: 

  Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych; 

  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie techniczne do wykonania zlecenia;  

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 3. Oferta powinna składać się z: 

  podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego; 

  podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

  podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

http://www.essor-sc.pl/


 
„ Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu  Społecznego 
w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na lata 2014 – 2020.  Aktywna integracja. 

Numer projektu:  RPMP.09.01.02-12-0264/17 

Biuro Projektu: 
„ Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu” 

ul. Szpitalna 5  32- 300 Olkusz tel. Kom. + 48 733 700 757 

www.stowarzyszenie-delfin.pl        cis@stowarzyszenie-delfin.pl 
Lider: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „ DELFIN” 30-389 Kraków ul. Mieczykowa 10/18 

Partner: ProBiznes Marta Krawczyk  ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz 

 4. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w 

nich treści. Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników 

skutkuje odrzuceniem oferty. 

 5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru 

KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę 

umocowaną do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile 

wynika z innych załączonych dokumentów. 

 

VII.  PRZYGOTOWANIE OFERTY I SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego. 

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

 4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na 

zasadach szczegółowo określonych w umowie. 

 5. W ofercie należy podać cenę netto i brutto w polskich złotych. 

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 7. Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

 8. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania 

umowy. W szczególności, jeśli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu wykonania 

umowy, nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego, aby ten pokrył różnicę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o 

wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 10. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

 11. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy. 

 12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 13. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

http://www.essor-sc.pl/


 
„ Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu  Społecznego 
w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na lata 2014 – 2020.  Aktywna integracja. 

Numer projektu:  RPMP.09.01.02-12-0264/17 

Biuro Projektu: 
„ Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu” 

ul. Szpitalna 5  32- 300 Olkusz tel. Kom. + 48 733 700 757 

www.stowarzyszenie-delfin.pl        cis@stowarzyszenie-delfin.pl 
Lider: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „ DELFIN” 30-389 Kraków ul. Mieczykowa 10/18 

Partner: ProBiznes Marta Krawczyk  ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz 

 

VIII.  TERMIN DOSTARCZENIA OFERT 

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2018 o godz. 16:00. Oferty złożone po 

wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

 2. Oferty należy składać w siedzibie w siedzibie Biura Projektu pt. „Centrum Integracji 

Społecznej w Olkuszu” Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub  

osobiście. 

 3. Liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie 

nie będą rozpatrywane. 

 

IX.             WYKLUCZENIA 

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z 

firmą Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „DELFIN”. 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 związanych 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, 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 lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

  f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

X. KRYTERIA WYBORU: 

 

http://www.essor-sc.pl/
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Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami: 

 1. Cena – 70% wagi (maksymalnie 70 punktów ) wg wzoru: Ilość punktów = (Cn/Cb) x 60 

gdzie: Cn = cena netto najtańszej oferty (PLN) Cb= cena netto badanej oferty (PLN) Cena 

ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Wykonawca zobowiązuje 

się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z 

dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 2. Okres gwarancji - 20 % (maksymalnie 20 

punktów): liczony będzie według następującego wzoru: Ilość punktów = (Bo/No) × 20 gdzie: 

Bo – długość okresu gwarancji badanej oferty, No – najdłuższy okres gwarancji 

zaproponowany w złożonych ofertach. Długość okresu gwarancji jest to ilość w pełnych 

miesiącach, w której przedmiot postępowania jest objęty gwarancją. 

3. Termin realizacji zamówienia – 10% (maksymalnie 10 punktów): liczony będzie według 

następującego wzoru: Ilość punktów = (Tn/Tb) × 20 gdzie: Tn – najkrótszy zaproponowany 

termin realizacji (w dniach) Tb – termin realizacji zaproponowany w badanej ofercie (w 

dniach) Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą. 

 

Wyliczenie łącznej liczby przyznanych punktów według wzoru: 

 

 P = PCena + PGwarancja + PTermin 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, przy 

czym wynik zostanie określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

XI. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA 

UMOWY: 

 

1. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku 

postępowania do każdego podmiotu, który złożył ofertę oraz zamieści stosowną informację 

na stronie internetowej http://www.essor-sc.pl 

2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie 

przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, 

prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego 

etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców 

zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu 

na realizację niniejszego zamówienia. 

4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 

5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym. 

http://www.essor-sc.pl/
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6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na 

warunkach określonych przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z 

zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu 

na realizację niniejszego zamówienia. 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

RPO WM oraz Zasadach Finansowania RPO WM 

2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655). 

3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie RPO WM  sztywno skalkulowane 

kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym 

zgodnie z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od 

podpisania umowy. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu 

Sylwia Bartela 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.essor-sc.pl/
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Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY    1/CIS/EFS/2018 

 
 
……….………………………….. 

http://www.essor-sc.pl/
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         /miejscowość i data/ 
…………………………………… 
…………………………………… 
…................................................. 

  /Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

  
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji dostawy i montażu 

fabrycznie nowych mebli oraz wyposażenia do restauracji: 

– lady 
– barki 
– oświetlenie 
– lady chłodnicze 
– stoły 
– krzesła 
– kanapy 
– drobny sprzęt restauracyjny 
– akcesoria barmańskie 
– szkliwo 
– naczynia restauracyjne 
– artykuły dekoracyjne 

 

w ramach projektu pt.: „Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Zapytaniu oświadczam, iż 

 

 

 

1. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie  

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia  za cenę: 

Przedmiot zamówienia Cena netto( za 1 szt.) Cena brutto 
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Lady   

Barki   

Oświetlenie   

Lady chłodnicze   

Stoły   

Krzesła   

Kanapy   

Drobny sprzęt 
restauracyjny 

  

Akcesoria barmańskie   

Szkliwo   

Naczynia restauracyjne   

Artykuły dekoracyjne   

 

Możliwość złożenia cząstkowej oferty. 

1. Oświadczam, że znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego za-

strzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

2. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Pieczątka Oferenta    Dane Oferenta do kontaktu: 

Adres

 ….…....................................................................... 

Tel./fax

 ….......................................................................... 

e-mail:

 .............................................................................. 

osoba wyznaczona do kontaktu:

 …................................... 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

 

……………………………………….. 
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Załącznik 2 – do Zapytania ofertowego 

 

 
 
 
…………..………………………… 
                        Oferent 
 

 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/CIS/EFS/2018  w ramach projektu pt.: „Centrum 
Integracji Społecznej w Olkuszu” 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 
 
Ja niżej 

podpisany/a ……………………………………………............................................................ 

uprawniony do reprezentowania: 

Nazwa 

firmy....................................................................................................................................... 

Adres 
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firmy........................................................................................................................................ 

NIP........................................................................................................................................... 

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. 

Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury i Sportu „DELFIN” w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomoc-

nika; 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie 

z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

 

 
……….…………………………………………… 

/Data i podpis Oferenta/ 
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Załącznik 3 – do Zapytania ofertowego 

 

 
 
 
…………..………………………… 
                        Oferent 

Specyfikacja techniczna 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/CIS/EFS/2018  w ramach projektu pt.: „Centrum 
Integracji Społecznej w Olkuszu” 
 

 

Przedmiot zamówienia Specyfikacja towaru( materiał, wymiary produktu, 
kolor, ect.) 

Lady 
 
 
 

 

Barki 
 
 
 

 

Oświetlenie 
 
 
 

 

Lady chłodnicze 
 
 
 

 

Stoły 
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Krzesła 
 
 
 
 

 

Kanapy 
 
 
 

 

Drobny sprzęt restauracyjny 
 
 

 

Akcesoria barmańskie 
 
 

 

Szkliwo 
 
 

 

Naczynia restauracyjne 
 
 

 

Artykuły dekoracyjne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Załącznik 4 – do Zapytania ofertowego 
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…………..………………………… 
                        Oferent 

Oświadczenie 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/CIS/EFS/2018  w ramach projektu pt.: „Centrum 
Integracji Społecznej w Olkuszu” 
 

Oświadczam, że: 
 

a) jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania 
zamówienia, 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

d) nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne. 

  Zrealizuję zamówienie w ustalonym terminie. 
 

 

 

 
 

.............................................. 
Podpis i pieczęć Oferenta 

 
 

……………………………… 
Miejscowość i data 
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