Zawadzkie, dnia 03.08.2017r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/PP-3/2017
Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wykładziny
obiektowej w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym
w Zawadzkiem w ramach projektu: „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
1. Informacje ogólne
Zamawiający:
Gmina Zawadzkie, 47-120 zawadzkie, ul. Dębowa 13
NIP: 756 18 60 761, REGON: 000531080
2. Tryb udzielania zamówienia:
1) Niniejsze zapytanie jest zgodne
w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
upublicznione na stronie internetowej

z wymaganiami rozeznania rynku, o której mowa
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
z dnia 19 września 2016 r. Niniejsze zapytanie zostało
Zamawiającego www.ppnr3.zawadzkie.pl

2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”
(nr projektu: RPOP.09.01.03-16-0012/16-00) w ramach Priorytetu: 09 Wysoka jakość edukacji;
Działania: 09.01 Rozwój edukacji; Poddziałania: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w pomieszczeniu
Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem, mieszczącym się
w Zawadzkiem przy ul. Harcerskiej 7; o powierzchni 19,70m² (z cokołem 10cm). Podany metraż jest
szacunkowy i może się różnić o ok. 1-2 m².
4. Wymagania dotyczące zamówienia:
1) oferta musi obejmować wykonanie całości dostawy i montażu
2) wykładzina powinna być:
 odporna na ścieranie: zgodnie z normą EN 660-1 Grupa T :<= 2.00 mm3,
 heterogeniczna
 warstwa użytkowa 0,80 mm
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niepalna – A klasa odporności ogniowej, zgodnie z normą EN 13501-1, klasa palności – Bfl-s1
odporna na zabrudzenia oraz uszkodzenia mechaniczne
antypoślizgowa – norma DIN 51130, klasa antypoślizgowości– R10 ,
elektrostatyczna –norma EN 1815
łatwa w konserwacji,

3) wykładzina powinna posiadać:
 posiadać atesty p.poż i atesty higieniczne
 gwarancję min. 10 lat
4) Zakres prac do wykonania:








dostawa wykładziny,
wniesienie wykładziny do lokalu,
przygotowanie podłoża,
wykonanie wylewki wyrównującej
szlifowanie starych wylewek,
ułożenie wykładziny na podłodze wraz z przyklejeniem,
wywinięcie wykładziny – cokołu na wysokość 10cm i zapewnienie całkowitej szczelności
wykładziny,
 estetyczne wykończenie obramowań i łączeń,
 frezowanie i spawanie wykładziny.
5. Założenia dotyczące zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny
od wad.
2) Dostawa obejmuje: dostawę wraz z montażem zamówienia na miejsce wg wskazania
Zamawiającego tj. do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem,
47-120 Zawadzkie, ul. Harcerska 7.
3) O gotowości dostawy i montażu przedmiotu objętego postępowaniem Wykonawca
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie: telefonicznej lub e-mailem
z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko
5) Przekazanie przedmiotu zostanie dokonane na protokole odbioru podpisanym przez obie
strony potwierdzającym kompletność dostawy i montażu zgodnie z zamówieniem. Podpisanie
protokołu i odbiór przedmiotu objętego zamówieniem nie pozbawia Zamawiającego prawa
do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji
dotyczących
jakości
dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu lub poczty
elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.
6) W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad
po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad
w terminie, do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę
odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.
Projekt „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

6. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancji producenta oraz wszystkie aktualne atesty
p.poż i higieniczne dotyczące zakupionej wykładziny.
2) Kolorystyka wykładziny zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed
wykonaniem zamówienia.
3) Prace będą wykonywane w dni robocze wg uzgodnień z Zamawiającym.
7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - najpóźniej do dnia 08
września 2017 r.
8. Warunki płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
9. Cena oferty: Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres
i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
10. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty oceniane będą według kryterium ceny – Cena 100 % (100 pkt)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = (C min / C oferty ) x 100
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.
1) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość
punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia.
2) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie dostawy, wezwie
on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Składana oferta musi by zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całości zamówienia.
3) Oferta ma zawierać zakres prowadzonych prac.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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5) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania
i udzielonych wyjaśnień.
6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień,
wycofań.
12. Forma oferty:
1) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów, skanów
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2) Oferta powinna przedstawiać cenę wyrażoną w PLN.
13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: pp3zawadzkie@op.pl
2) Kompletna oferta powinna zostać złożona w terminie do 09.08.2017 r. do godz. 15.00.
3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania
ofert nie będą rozpatrywane.
14. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. Osoba upoważniona do kontaktu: Renata Grzybek, tel. 774616497
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