Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku
z dn. 23.08.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/P/2021
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie zaprasza do składania ofert w zakresie:
Zakup i dostarczenie materiałów dla uczestników Klubów Seniora na terenie Gminy Sulęczyno tj.
dla 90 Uczestników projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego –
POKOLENIA”.
Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Zbigniew Zarzycki tel. 504-136-256
Nazwa kodu CPV
80000000-4
I.

Informacje o Projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie:

1. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany system usług społecznych
Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”, zwanego dalej Projektem.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja, Działania 6.2. Usługi
społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wg Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie o wartości poniżej kwoty 20 000 zł, służące dokonaniu wydatku w sposób racjonalny,
efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020

III.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór Wykonawcy, którego zadaniem będzie
zakup i dostarczenie materiałów dla uczestników 4 Klubów Seniora na terenie Gminy Sulęczyno tj. w
Sulęczynie, Węsiorach, Kistowie i Mściszewicach dla 90 uczestników Klubów Seniora w postaci teczki

wymiaru A4, notesu A4 minimum 80 kartkowy i długopisu. Z czego teczka i notes powinny zawierać
loga projektu przekazane przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: 09.2021 roku do 30.04.2023 roku. Termin realizacji zamówienia może
ulec zmianie. W okresie realizacji zamówienia planuje się zakup łącznie 450 szt. pakietów materiałów.
Wymagania dotyczące przygotowania:
- wyżej wymienione materiały powinny być najwyższej jakości,
- Wykonawca zapewni wysoką jakość usług w zakresie świadczonej usługi,
II. Ofertę może złożyć podmiot, który spełnia następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub 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.
III. Miejsce i termin składania wyceny:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej - osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno w terminie do dnia
30.08.2021 roku. Koperta/tytuł maila powinien zawierać opis: „Zakup i dostarczenie materiałów dla
uczestników Klubów Seniora na terenie Gminy Sulęczyno - dla 90 Uczestników projektu
„Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”.
IV.

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena: 80%
b) Termin dostarczenia zamówienia: 20 %

Sposób wyliczenia punktacji:
1) Kryterium cenowe – max. 80 pkt

Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
najniższa cena oferty brutto
Liczba punktów = -------------------------------------------------- x 100 x 80%
cena badanej oferty brutto
2) Kryterium terminu dostarczenia Zamówienia – max. 20 pkt
Punkty za termin dostarczenia zamówienia będą obliczane wg następującego wzoru:
Dostarczenie zamówienia do 9 dni roboczych : 10 pkt,
Dostarczenie zamówienia do 6 dni roboczych : 15 pkt,
Dostarczenie zamówienia w ciągu 4 dni roboczych: 20 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.

V.

Wymagania w stosunku do ofert:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Kompletna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać opracowana na formularzu
ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi załącznikami.
VI.

Dodatkowe informacje i zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
2. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji
i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji
zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania
niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia
przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury /rachunku oraz innych
wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w terminach płatności za usługę,
w przypadku zmiany terminów dofinansowania projektu, tj. opóźnień w przekazywaniu transz
środków finansowych na realizację zadań przez Instytucję Zarządzającą.
5. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje
prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji
tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom
Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca
związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,
dotyczących sposobu wykonywania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
6. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez
niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które
mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy.
7. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji
i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji
zamówienia.
VII.

Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1 w godzinach 9.00-15.00, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego
lub kurierem na adres: j/w.
2. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera, Wykonawca powinien
umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup i
dostarczenie materiałów dla uczestników Klubów Seniora w ramach projektu „Zintegrowany
system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”.
3. Jednocześnie informujemy, że biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku
do piątku w godzinach: 9.00 - 15.00. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów
muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Oferta musi być wypełniona w sposób
czytelny, w języku polskim. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie
oferty.
5. Termin składania ofert: do 30.08.2021 do godz. 12:00. Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres
podany powyżej), a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. Decyduje data
wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Decyzja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podjęta niezwłocznie po dokonaniu oceny
wszystkich złożonych ofert.
7. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.goksuleczyno.gdan.pl.
8. Złożone oferty, które nie spełnią wymogów formalnych zawartych w niniejszym postępowaniu
podlegają odrzuceniu bez dokonania oceny punktowej.
9. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie zapewnia równe traktowanie przy wyborze wykonawców
do projektu i kieruje się zasadami zachowania uczciwej konkurencji.
11. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
konieczności podania przyczyny.
Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami
2. Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie zaprasza do składania ofert na zakup i
dostarczenie materiałów - 450 kompletów dla uczestników Klubów Seniora dla potrzeb realizacji
projektu pn.: „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”.

ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
1. WYKONAWCA:

(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy)
reprezentowany przez:

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego na
realizację usługi : zakup i dostarczenie materiałów tj. 450 kompletów dla Klubów Seniora na
terenie Gminy Sulęczyno dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Zintegrowany system usług społecznych
Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”.
1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i uznaję się

związanym określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

Cena ofertowa za całość przedmiotu
zamówienia
1

Dostarczenie zamówienia (w ilu dniach roboczych od
otrzymania zapotrzebowania)
2

………………………………zł
3. OŚWIADCZAM, że osobą wskazaną do realizacji usługi zakup i dostarczenie 450 szt kompletów

materiałów dla 90 uczestników Klubów Seniora na terenie Gminy Sulęczyno dla potrzeb realizacji
projektu pn.: „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”. będzie:

………………………………………………………………………………………………………
(należy podać imię i nazwisko)
4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 09.2021 r. – 04.2023r.

Deklaracje Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu dla ww. zamówienia niniejszym oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Zapytania ofertowego
wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania
zamówienia.
3) Posiadamy niezbędną wiedzę, potencjał techniczny, osobowy i finansowy do wykonania
przedmiotu zamówienia.
4) Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia. Jeżeli oferent podlega wszystkim składkom ZUS oferta brutto musi obejmować
wszystkie obciążenia pracownika i pracodawcy z tego tytułu.
5) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane
w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzorze umowy.
6) Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu
ofertowym.
7) Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
8) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9) Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania
niniejszego zamówienia.
10) Wszystkie informacje podane w składanych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................

…………….………………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………
(Pieczęć, podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

.

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona droga 1
83-320 Sulęczyno
Wykonawca:

……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma i adres lub pieczęć)

Oświadczenie o braku powiązań
Zakup i dostarczenie materiałów 450 szt kompletów materiałów dla 90 uczestników Klubów
Seniora dla 90 Uczestników projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego
– POKOLENIA”
Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym osobowo
lub kapitałowo z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IŻ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

…………….………………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………
(Pieczęć, podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

