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ZAPYTANIE OFERTOWE  

     z dnia 15.07.2019 r.    

  

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia żłobka 

mieszczącego się na parterze budynku Przedszkola Miejskiego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 

13 w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” współfinansowanego ze środków Unii  

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020.  Oś priorytetowa: II. Przedsiębiorczość i aktywność, dla działania: 2.2. Działania na 

rzecz równowagi praca - życie  

Numer projektu: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18   

  

Główny Kod CPV:  

CPV 39150000-8 – Różne meble i wyposażenie  Pomocniczy 

kod CPV:  

CPV 44410000-7 – Artykuły łazienkowe i kuchenne  

  

Kategoria ogłoszenia    

dostawy i montaż  

  

1. ZAMAWIAJĄCY:    

Miasto Sejny 16-500 

Sejny   

ul. J. Piłsudskiego 25 

NIP: 8442158877 

REGON: 790671060   

www.um.sejny.pl  

   

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:   

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu  

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. 

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu 

do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w 

stosunku do Zamawiającego  

  

  

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT    

Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2019 do godz. 10:00.  
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4. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA    

Dorota Leończyk, tel. 87 516 20 73 wew.39     

Dorota.leonczyk@um.sejny.pl  

    

  

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia sal żłobka znajdującego 

się w budynku Przedszkola Miejskiego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13 w Sejnach .  

  

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i wyposażenie spełniało wymagania 

spełniające normy dopuszczające do użytkowania w żłobku.  

  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych  

  

Zamawiający nie przewiduję aukcji elektronicznej   

  

Zamawiający zamierza dokonać wyboru wykonawcy, który zrealizuje zamówienie objęte 

niniejszym zapytaniem ofertowym.  

  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do żłobka znajdującego 

się w pomieszczeniach budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Zawadzkiego 13 w Sejnach 

zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku nr 1. Przewiduje się możliwość uzgodnienia 

niektórych szczegółów z wyłonionym wykonawcą niniejszego postępowania w odniesieniu do 

mebli pod zabudowę.  

  

  

 Obowiązujące Warunki dostawy:  

1. Szczegółowy opis zapotrzebowania, ilość produktów oraz wymagania jakościowe zostały 

opisane w załączniku nr 1   

2. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, 

wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

zapakowanego produktu   

3. Zakres realizacji zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego na adres 

Przedszkola Miejskiego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13. Dostarczone produkty 

muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego.   

W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich 

montaż w pomieszczeniu żłobka.  
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4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca    

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca   

6. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić 

przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w 

terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.   

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu 

niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez zleceniodawcę   

8. Wykonawca musi dostarczyć dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty), że materiały będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone zgodnie z 

przepisami prawa do stosowania w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.  

9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego 

asortymentu) rękojmię nie krótszą niż na 24 miesiące.  

  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dostarczonego asortymentu, pod warunkiem 

spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą 

funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.   

  

Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest 

o równoważnych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w 

odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego 

złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań 

odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne.  

  

  

6. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:    

1. Od 20 sierpnia do 26 sierpnia 2019r  

   

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU – WYMAGANIA WOBEC 

WYKONAWCY   

   

I Potencjał techniczny na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 5, 6)  

  

II Sytuacja ekonomiczna i finansowa    

Sytuacja Wykonawcy musi pozwalać na wykonanie zamówienia.     

  

III  Osoby zdolne do wykonania zamówienia   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału 

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że 
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warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednimi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.   

  

  

8. INFORMACJE O WYKLUCZENIU   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

  

Z udziału w postępowaniu wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo  

lub kapitałowo. 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, 

polegających w szczególności na:     

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,     

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,     

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,    

e. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.    

    

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego 

oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie 

podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni.   

   

   

9. MIEJSCE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY   

  

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.    

   

II Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z  

następującymi załącznikami:    

    

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,  

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy    

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy    

Załącznik nr 5, 6 – Oświadczenie z art. 25a ustawy PZP  
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III Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.     

IV Cena oferty ma być sumą iloczynów ilości oferowanych towarów przemnożonych przez 

zryczałtowane ceny jednostkowe.  

V Ceny jednostkowe są zryczałtowane, pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania 

umowy.  

VI Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i 

powinna zawierać ponumerowane strony. Nie dopuszcza się zmiany treści oferty. Koszty 

związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.   

   

  

10. KRYTERIA WYBORU OFERTY   

   

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o kryterium:   

1. Cena – 60 %   

2. Okres gwarancji– 40 %  

    

OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

   

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:    

   

A. Kryterium nr 1 - CENA oferty – waga: 60% – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona 

zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak 

otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60, wg. wzoru:   

   

C=   (Cmin /C b )  * 60  

   

   

gdzie:   

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,   

C min. – cena najtańszej oferty,  C 

b – cena badanej oferty.   

  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 pkt.   

   

B. Kryterium nr 2 – GWARANCJA – waga: 40%    

   

Minimalny okres gwarancji na poszczególne produkty: 24 miesiące   

  

W kryterium gwarancji (G) ofercie o najdłuższym terminie oferowanej gwarancji zostanie 

przypisana maksymalna ilość punktów przewidziana w tym kryterium, zaś pozostałym ilość 
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mniejsza, proporcjonalna do terminu oferowanego w danej ofercie, przy czym do ceny zostanie 

przyjęty termin nie dłuższy niż 60 miesięcy, wg wzoru:  

  

G = (Gx / Gmax) * 40   

  

gdzie:  

Gx – termin badanej oferty  

Gmax – termin najdłuższy z ofert (w danej części)  

  

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych 

kryteriach zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający 

wybierze ofertę z niższą ceną.   

   

   

11. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA    

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w  uzasadnionych 

przypadkach. Oferenci zostaną powiadomieni o tym fakcie.  

  

12. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE 

DO     TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

  

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w 

ofercie.  

  

  

13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

  

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  

  

  

14. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WARUNKI UMOWY Z WYKONAWCĄ   

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.     

2. W ramach zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie 

w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% 

od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

danej części zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień 



   

RPG.271.5.2019.DL  

   

7   

   

lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.    

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:   

a) jest niezgodna z ustawą;   

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji;   

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;   

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;   

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;   

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie  

omyłki:  

 oczywiste omyłki pisarskie,   

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,   

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

5. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w SIWZ nie zostaną przyjęte.    

6. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.    

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.     

8. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

poprawnie sporządzonego rachunku/faktury.   

8.Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez 

Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne 

odsetki za zwłokę.    

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do 

wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 

Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku 

z tymi działaniami lub zaniechaniami.    

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego  w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.    

11. Niniejsza SIWZ nie jest zamówieniem i otrzymane od Wykonawców oferty nie powodują 

powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.    

12. O ewentualnym wybraniu oferty oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania 

umowy.    
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 

zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z 

poniższych warunków:    

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć;    

b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;     

    

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 

między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, 

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą 

wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu 

opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym 

dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł 

przewidzieć.    

   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ),zwanej  dalej  

„RODO”, informuję, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest danych osobowych jest Burmistrz Miasta 

Sejny ul. Józefa Piłsudskiego, kod pocztowy 16-500, e-mail: sekretariat@um.sejny.pl tel. (87)-

5162073;   

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@umsejny.pl; tel.: 87/5162073  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RPG.271.5.2019.DL pn  

„Pierwszy żłobek w Sejnach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;   

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas z zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;   

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;    
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7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  8. Posiada Pani/Pan:   

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;   

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  9. Nie 

przysługuje Pani/Panu:   

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;   

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;   

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

   

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

  

  

Załączniki:    

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,    

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy    

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – meble i wyposażenie sal  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 25a ustawy PZP o wykluczeniu z postępowania  

Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 25a ustawy PZP o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

  


