„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wielskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Otmuchów, dnia 20.02.2018r.
RP.042.1.5.2017
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
dot.: Sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych w ramach zadania „Wielkanocne
Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”.
Zapraszam do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę 27 szt. kuchenek mikrofalowych w ramach
zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”, które jest współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
ul. Szkolna 2, 48-385 Otmuchów tel./fax (77) 4315027

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) z uwagi na wartość
zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych, sterowanych
mechanicznie, o mocy 700W-750W i pojemności 17l-20l. Kuchenki dostarczone pod wskazany adres,
na potrzebę realizacji projektu pn. „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem” dla
Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie. Przedmiotowy projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
IV.

Termin realizacji zadania: 16.03.2018 r.

V.

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
w danym kryterium oceny ofert

1
2

Kryterium
Cena (C)
Termin Realizacji
RAZEM

Udział w procentach (waga)
60%
40%
100 %

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wielskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

1.

Kryterium cena

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 60 pkt
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) = Ci
• Max (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena".
1. Kryterium Termin Realizacji:
Najkrótszy termin realizacji - 40 pkt.
a) Sprzedawca, który przedstawił termin realizacji do dnia 16.03.2018 – 20 pkt.
b) Sprzedawca, który przedstawił termin realizacji do dnia 09.03.2018 – 40 pkt.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
VI. Warunki dokonywania zmian umowy - Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły
wyższej,
b) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny
wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
c) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
d) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego,
e) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

VII.

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania oferty.
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VIII.

Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych .
3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
4. Każda oferta musi zawierać wizualizację przedmiotu zamówienia.

Zawartość oferty.
1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego,
b) zaparafowaną umowę – załącznik nr 2
IX.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz
dopisek: „Sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych” w terminie do dnia 01.03.2018 r.
do godz. 1200 w Sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie, ul. Szkolna 2. Nie
podlega ocenie oferta złożona po terminie.
X.

Rozstrzygnięcie postępowania

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert,
wykluczeniu Wykonawców.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie MGDK w Otmuchowie lub pod nr tel.
077 431 50 27.
XI.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez
podania przyczyny.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej.
2. Załącznik nr 2 –Wzór umowy.

