
 
Kamień Pomorski, 19.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.  „.Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu
Pomorskim - "Usługi noclegowe"” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19) ” w ramach  RPOWZ
na  lata  2014-2020,  Działanie  RPZP.07.02.00  Wsparcie  dla  tworzenia  podmiotów  integracji
społecznej  oraz  podmiotów  działających  na  rzecz  aktywizacji  społeczno-zawodowej,  Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim
ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na następujący przedmiot:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

• dostawa sprzętu  do pokoi noclegowych  w ramach projektu  Rozwój Zakładu Aktywności
Zawodowej w Kamieniu Pomorskim - "Usługi noclegowe"” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-
K003/19) ” w  Kamieniu Pomorskim, ul. Kopernika 12.

▪ Część I

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 30213100-komputery przenośne,  42962000 
(urządzenia drukujące)

▪ Część II

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 32323500-8 (Urządzenia do nadzoru wideo)
• Monitoring

▪ Część III

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 39514100-9 – Ręczniki, 39512100-5 – 
Prześcieradła, 39512200-6 – Pokrycia, 39512500-9 - Poszewki na poduszki 

• Ręczniki, bielizna pościelowa

▪ Część IV

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): , 39515000-5 - Zasłony, draperie, lambrekiny
oraz rolety tekstylne, 

• Zasłony, firany, karnisze

▪ Część V

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 44115700-6 - Rolety zewnętrzne, 
• Rolety zewnętrzne
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▪ Część VI

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 39512400-8 – Pierzyny
• Pierzyny, poduszki

▪ Część VII

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 32340000-8 - Mikrofony i głośniki
• Nagłośnienie 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Polskie  Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Garncarska 4
NIP: 9860046644
REGON: 812003576
Telefon: 913824441
 Adres e-mail: psouu@interia.pl

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
24 grudnia  (czwartek) 2020 r. Godzina 8:15, otwarcie ofert: 8:30. 

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
• załącznik nr 2

Planowany termin realizacji zamówienia: 31.01.2021
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

we wskazanych terminach.
• Posiadają  niezbędną wiedzę oraz  dysponują odpowiednim  potencjałem  technicznym  i

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  zagwarantują odpowiednich
podwykonawców  posiadających  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

• Przedłożą specyfikację przedmiotu zamówienia
• Złożą oświadczenia na ofercie o braku występowania powiązań.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć
następujące dokumenty:
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a)  ofertę zgodną ze wzorem zawierającą:
• nazwę i adres oferenta,
• datę wystawienia oferty,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
• termin ważności oferty
• cenę netto/brutto
b)  specyfikację przedmiotu zamówienia, 
c)  złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca  oświadcza,  że  zna  i  akceptuje  warunki  realizacji  zamówienia  określone  w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
• Wykonawca  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia we wskazanych terminach.
• Wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  oraz  dysponuje  odpowiednim  potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub gwarantuje odpowiednich
podwykonawców  posiadających  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

• Oświadczam, iż  nie  jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania  osobowe  lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy
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:  
◦ uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
◦ posiadaniu,  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika  z

przepisów prawa,
◦ pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,
◦ 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,

◦ 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,

◦ pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
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6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

• Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. 

• Sposoby składania ofert:
-  osobiście,   w  siedzibie  firmy:  Polskie   Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób  z
Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w  Kamieniu  Pomorskim,  72-400  Kamień
Pomorski ul. Garncarska 4 pok nr 1 (sekretariat)
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta -  Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w
Kamieniu Pomorskim - "Usługi noclegowe"” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19)
- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy:   Polskie  Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień
Pomorski,ul. Garncarska 4
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta -  Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w
Kamieniu Pomorskim - "Usługi noclegowe"” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19)”

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: psouu@interia.pl
„Oferta  -  Rozwój  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Kamieniu  Pomorskim  -  "Usługi
noclegowe"” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19)”

UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie
Zamawiającego. 

• Otwarcie ofert: 24 grudnia (czwartek) 2020 r. Godzina 8:30,

• Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert  nie będą przyjęte i  będą
oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty
przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez
oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

• Kończąc  procedurę  oceny  ofert  Zamawiający  podejmie  decyzję  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
w każdym  czasie  postępowania  przetargowego  dotyczącego  wyboru  wykonawcy,
Zamawiający  ma  prawo  do  jego  zakończenia  bez  wyboru  jakiegokolwiek  oferenta.
Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

• Zamawiający niezwłocznie  ogłosi na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
wyniki postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
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7. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ: 
a) Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania usługi, dostawy, montażu itp. zgodnie ze 
specyfikacją, w terminie uzgodnionym przez Strony, 
b) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i ewentualnego noclegu 
Wykonawcy na potrzeby realizacji Zamówienia. 
Oferta cenowa Wykonawcy powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
Zamówienia będącego przedmiotem Zapytania, 

8. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ: 
a) zmiany (za zgodą obu stron umowy na realizację przedmiotowego Zamówienia) 
postanowień umowy zawartej z Wykonawcą polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu 
zakresu Zamówienia, o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy,
b) zlecenia Wykonawcy (za zgodą obu stron Umowy) dodatkowych usług nieobjętych 
przedmiotowym zamówieniem, o ile staną się niezbędne. 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego
– Wojciech Ignaczewski nr tel.: 913824441, e-mail:psouu@interia.pl
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy 
kierować na adres: PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień 
Pomorski lub na adres e-mail: psouu@interia.pl

10. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU 
SKŁADANIA OFERT 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. 
2) Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienia w zakresie treści złożonej 
Oferty. 
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie 
zamieszczona na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert. 
4) W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w pkt 3), będzie istotna tj. w szczególności 
dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny 
ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i
zamieści tę informację na stronie internetowej, podanej w punkcie poprzednim. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia upływu 
terminu składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania
ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania 
ofert. 
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12.  WYJAŚNIENIA, ODRZUCENIE OFERT 
1) Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców - w 
wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert, w tym załączonych dokumentów. Zamawiający za zgodą Wykonawcy dokona 
poprawek złożonych ofert w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 
2) OFERTY nie spełniające wymogów obligatoryjnych, tj. niedokumentujące spełniania 
warunków  zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej zgodnie z 
kryteriami. 

13. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach 
dostarczonych wraz z ofertą. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

kryteria oceny ofert waga 
maksymalna liczba

punktów
cena netto PLN 80% 80

Okres gwarancji w
miesiącach

20%
20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:   
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:         

               C min
A n = ----------------- x 100 x 80%
                C r

C min – cena minimalna w zbiorze 
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

Punkty w ramach kryterium  okres gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następującej
formuły: 
                 G r
G n = ----------------- x 100 x 20%
               G max
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze 
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G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G n – ilość punktów przyznana ofercie

Ocena końcowa oferty to ilość punktów uzyskanych w kryterium oceny: 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca wykluczeniu, która otrzymała
najwyższą liczbę punktów oceny i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć
na udzielenie Zamówienia. Jeżeli cena oferty o najwyższej liczbie punktów oceny przekracza
kwotę,  którą  Zamawiający  może  przeznaczyć  (zgodnie  z  budżetem Projektu)  na  udzielenie
zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje cenowe z niniejszym Wykonawcą i pozostałymi
Oferentami,  których  Oferty  nie  podlegały  wykluczeniu.  W  ramach  negocjacji  cenowych
Zamawiający zaprosi Oferentów do złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie i formie. 

14. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
1)  Wybór  najkorzystniejszej  oferty  tj.  takiej  która  uzyska  największą  liczbę  punktów  i
jednocześnie  nie  będzie  przekraczała  kwoty  przeznaczonej  w  budżecie  Projektu  na
przedmiotowe  zamówienie,  nastąpi  w  terminie  do  5  dni  roboczych,  od  dnia  upływu
składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu. 
2)  Jeżeli  w  postępowaniu  zostaną  złożone  dwie  lub  więcej  ofert   zamówienia,  nie
podlegających odrzuceniu a zawierające taką samą ocenę punktową, Zamawiający wezwie
ponownie Oferentów do złożenia oferty dodatkowej w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie i formie. 
3)  Jeżeli  w  odpowiedzi  na  Zapytanie  do   Zamówienia  wpłynie  tylko  jedna  oferta
podlegająca ocenie  i jeśli spełni ona wszystkie wymagania Zapytania, to wówczas zostanie
ona  wybrana  jako  najkorzystniejsza  oferta,  o  ile  oferta  nie  będzie  przekraczała  kwoty
przeznaczonej w budżecie Projektu na przedmiotowe zamówienie. 
4)  Zamawiający  zawrze  umowę  z  wybranym/i  Wykonawcą/ami  w  terminie  i  miejscu
wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.  
5)  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, zawiadamiając o
tym równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia
–  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  -
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert. 

15. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ 
Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
umowa z Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie. Istotne dla stron 
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przedmiotowej umowy obejmują opis 
przedmiotu Zamówienia i wymagania zgodnie z pkt 5 Zapytania 

Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie poprawnie wystawionej 
przez Oferenta rachunku/faktury. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku 
zmiany przepisów obowiązującego prawa, problemów w realizacji przedmiotu zamówienia 
leżących po stronie Wykonawcy 

16. ZASTRZEŻENIA:

• Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim do żadnego określonego
działania;

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje  Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w  Kamieniu  Pomorskim  do
akceptacji  oferty,  w całości  lub  części  i  nie  zobowiązuje  Stowarzyszenia   do  składania
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

• Polskie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w
Kamieniu  Pomorskim   nie  może być  pociągnięte do  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek
koszty  czy  wydatki  poniesione  przez  oferentów  w  związku  z  przygotowaniem  i
dostarczeniem oferty.

• Polskie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w
Kamieniu Pomorskim zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części
zapytania ofertowego/anulowania zapytania ofertowego

17. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część.
• Załącznik nr 1 - Wzór – OFERTA 
• Załącznik nr 2 – Specyfikacja na  dostawę, montaż mebli i wyposażenia

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

                                                                                  podpis i pieczęć Zamawiającego 
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