Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, z art.
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

I.

ZAMAWIAJĄCY

Hajnowski Dom Kultury,
ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 50 kompletów podlaskich strojów
ludowych wraz z obuwiem w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa
kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez
Hajnowski Dom Kultury”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w załączniku nr 1.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

24.05.2019 r. – ostateczny termin wykonania i dostarczenia zamówienia do siedziby
Zamawiającego.
IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. W przygotowanej ofercie należy wskazać cenę brutto, poszczególnych
elementów zamówienia zawartych w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, w szczególności
transport na własny koszt i na własne ryzyko.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do godz. 10.00 dnia 19.03.2019 r. na adres
e-mailowy: hdk@hdk.hajnowka.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Hajnowskiego Domu
Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka.

VI.

WYMAGANIA - WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU:

1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać min. 3 letnie
doświadczenie zawodowe oraz udokumentować minimum 1 wykonaną usługę o
podobnym charakterze. Wykonawca do oferty załączy referencje świadczące, iż usługa
została wykonana należycie.

2.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr
3,
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z
wykonawcą stanowiące załącznik nr 4

a)

3.

VII.

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod
względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w
niniejszym zaproszeniu.
WARUNKI WYKLUCZENIA

Z zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, powiązani 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 związane z
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;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów (nazwa kryterium - waga %) :
a) Cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów)
Cmin
Pc= ---------- x 80 pkt.
Co
gdzie:
Pc — liczba punktów otrzymana za kryterium cena

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Co - cena w ofercie,
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów.
b) Doświadczenie - 20% (maksymalnie 20 punktów) będą przyznane następująco:
- w przypadku gdy Wykonawca wykonał lub jest w trakcie wykonania minimum 1
usługi o podobnym charakterze - 5 punktów,
- w przypadku gdy Wykonawca wykonał lub jest w trakcie wykonania 2 usług o
podobnym charakterze - 10 punktów,
- w przypadku gdy Wykonawca wykonał lub jest w trakcie wykonania 3 usług lub
więcej o podobnym charakterze - 20 punktów.
2. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie
kryteria obliczona wg wzoru :
P = Pc + Pd
P — ostateczna liczba punktów,
Pc - liczba punktów otrzymana za kryterium cena,
Pd - liczba punktów otrzymana za kryterium doświadczenie
3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, łączną ilość punktów (P=Pc+Pd).
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy
cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze
oferty.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.hdk.hajnowka.pl
IX.

ODRZUCENIE OFERT

Odrzuceniu podlegają oferty:
1)
2)
3)
4)

których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu
zamówienia;
złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym
zapytaniu;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;

5)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
WARUNKI PŁATNOŚCI

X.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie określonym na fakturze/rachunku, jednak nie
krótszym niż 14 dni, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do zawartej
umowy.
INFORMACJE DODATKOWE

XI.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt (najlepiej
hdk@hdk.hajnowka.pl ) z Panią Barbarą Sadowską (nr telefonu 85 682 32 03).

e-mailowy:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XII.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty
związane z przedmiotem zamówienia ponosi wykonawca.
2. Oferty niekompletne będą odrzucone.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
X.

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z
wykonawcą

