ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zdanie: "Zakup wyposażenia obiektu”
Dotyczy planowanej realizacji przez „Wielspin” Spółka z o.o. w Puszczykowie projektu w ramach Działania 1.5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 pod nazwą „SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów
psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną
metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT”.
1. Zamawiający: Wielspin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są meble hotelowe, restauracyjne, recepcyjne
oraz telewizory.
2.1. Kody CPV: 39143110-0, 39150000-5, 39153000-9, 39156000-0, 39516100-3, 39112000-0,
32324600-6
2.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz telewizorów.
2.3. Zamawiające przewiduje podział zamówienia na osiem części:
2.3.1.Zadanie 2 - Łóżka pojedyncze - 20 szt.
2.3.2. Zadanie 3 - Telewizor Samsung 32ED470 - 10 szt.
2.3.3. Zadanie 4 - Zestaw krzeseł do restauracji z drewna litego bukowego (150 szt.) - 1 szt.
2.3.4.Zadanie 5 - Zestaw krzeseł konferencyjnych tapicerowanych (100 szt.) - 1 szt.
2.3.5.Zadanie 6 - Zestaw stołów drewnianych 140 x 70 (25 szt.), 70 x 70 (15 szt.) do restauracji - 1 szt.
2.3.6.Zadanie 7 - Zestaw stołów konferencyjnych (30 szt.) - 1 szt.
2.3.7.Zadanie 8 - Zestaw mebli wypoczynkowych do lobby - 1 szt.
2.3.8.Zadanie 9 - Zestaw mebli pokojowych - 10 szt..
2.4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Ośrodek Zamawiającego, ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1.1. Termin wykonania dla zadania 2 – 28.04.2017 r.
4.1.2. Termin wykonania dla zadania 3 – 15.04.2017 r.
Ośrodek Rehabilitacyjno-W ypoczynkowy
ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 09 00

Hotelik na Słonecznym W zgórzu
ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo
tel. 61 813 30 72

WIELSPIN Sp. z 0. 0.
ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo, tel. 61 848 66 34, 61 830 14 34 NIP 781-18-73-010, REGON: 301922695,
KRS: 396932 mBank S.A. nr 78 1140 1124 0000 4200 4800 1001, e -mail: centrum@wielspin.pl, www.wielspin.pl
Kapitał zakładowy 312.000zł

4.1.3. Termin wykonania dla zadania 4 – 27.04.2017 r.
4.1.4.Termin wykonania dla zadania 5 – 27.04.2017 r.
4.1.5.Termin wykonania dla zadania 6 – 27.04.2017 r.
4.1.6.Termin wykonania dla zadania 7 – 27.04.2017 r.
4.1.7.Termin wykonania dla zadania 8 – 27.04.2017 r.
4.1.8.Termin wykonania dla zadania 9 – 15.04.2017 r.
5. Zamówienia częściowe, równoważne:
5.1. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień częściowych obejmujących wykonanie jednego, kilku
lub wszystkich ze wskazanych powyżej zadań.
5.2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia w zakresie zadania, na które jest składana.
5.3. Każde z zadań stanowi odrębną ofertę częściową.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wszystkim wskazaniom znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy
„lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych
niż opisywane w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe
i estetyczne co najmniej takie jak wskazane w opisie w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego lub
lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się zaoferować urządzenia i materiały równoważne
opisywanym w dokumentach, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia
i materiały spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych, stosowne dokumenty
potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty. Nie wykazanie równoważności skutkować
będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
6.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie,
6.2. posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji.
6.2.1.Dla ofert na meble: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
6.2.2.Dla ofert na telewizory: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
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6.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.5. nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych/osobowych
z Zamawiającym.
6.6. Warunki gwarancji: wszystkie oferowane meble i urządzenia powinny mieć gwarancję minimum
24 miesięcy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez
Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć na każde z zadań tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony
oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
8. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
8.1. Wypełniony formularz oferty (druk stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego). Wszystkie ceny
w formularzu powinny być podane w złotych polskich, z wyszczególnieniem: wartości netto,
należnego podatku VAT i wartości brutto;
8.2. Wypełnione formularze oświadczenia (druk stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego);
8.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
Gospodarczej,
8.4. Zaakceptowany i uzupełniony projekt umowy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
8.5. W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu, podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
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8.6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego.
9. Opis sposobu obliczenia cena i waluta oferty.
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację Przedmiotu zamówienia.
Zaoferowana

cena

za

wykonanie

Przedmiotu

zamówienia

jest

ceną

ryczałtową.

Walutą oferty są polskie złote (PLN).
10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
10.1.

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: „Wielspin” spółka

z o.o., ul. Wysoka 8; 62-040 Puszczykowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.03.2017 r.
do godziny 16.00.
10.2.

W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje godzina jej wpływu

do Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
10.3.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie

opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem przedmiotu zadania i nr zadania.
11. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
11.1.

jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem;

11.2.

Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów;

11.3.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

12. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oferty podlegające ocenie
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
13.1.

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,

13.2.

zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

14. Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującym kryterium:
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14.1.

cena - 95 %

14.2.

warunki gwarancji oraz rękojmi – 5 %

15. Sposób obliczenia:
15.1.

Cena:

liczba punktów = najniższa cena : cena oferty badanej x 90 pkt. (90 pkt. najtańsza oferta)
15.2.

Warunki gwaranci oraz rękojmi:

Minimalny okres gwarancji określony w załączniku nr 1 – 0pkt.
Gwarancja dłuższa o 12 miesięcy – 2pkt.
Gwarancja dłuższa o 24 miesiące – 5pkt.
16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
16.1.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest

Pan Jacek Czeszewski, nr kontaktowy 690 256 076, adres email: jacek.czeszewski@wielspin.pl.
Pytania

dotyczące

postępowania

można

przesyłać

pocztą

elektroniczną

na

adres

jacek.czeszewski@wielspin.pl, faxem (61 848 66 34) lub listownie („Wielspin” spółka z o.o. 62-040
Puszczykowo, ul. Wysoka 8 z dopiskiem „zapytanie ofertowe”) do czwartego dnia roboczego przed
upływem terminu składania ofert.
16.2.

Odpowiedzi zostaną rozesłane nie później niż trzy dni przed upływem terminu składania ofert.

17. Postanowienia dodatkowe:
17.1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w celu

ustalenia ostatecznej treści oferty Wykonawcy.
17.2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

17.3.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego określone zostały w umowie.
18. Załączniki:
18.1.

Specyfikacja – załącznik 1

18.2.

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

18.3.

Projekt umowy – załącznik 3

18.4.

Oświadczenia oferenta – załącznik 4

18.5.

Oświadczenie oferenta o braku powiązań – załącznik 5
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