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ZAPYTANIE OFERTOWE
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. realizuje zamówienie publiczne dla potrzeb realizowanego projektu
"Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tryb udzielenia zamówienia:
Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – ustawy nie
stosuje się dla zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty
130 000 netto złotych, przez zamawiających publicznych.
Postępowanie jest prowadzone według zasady konkurencyjności dla zamówienia o szacowanej wartości powyżej 50 000,00 zł
oraz poniżej 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” oraz regulaminem wewnętrznym Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia:
Dostawa zestawów prezentowych art. spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15800000-6 Różne artykuły spożywcze
18530000-3 Prezenty i nagrody

Nazwa przedmiotu
zamówienia / parametry
lub funkcje przedmiotu
umowy
Termin wykonania
przedmiotu zamówienia
Warunki ustalone przez
Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawów prezentowych art.
spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”
W Załączniku nr 1 – Opisie Przedmiotu Zamówienia znajduje się szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
Do 7 dni od daty podpisania umowy.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert nie
spełniających warunków), Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu
w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej
z Wykonawca umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym
przedmiotem zamówienia.
1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

Warunki jakie musi spełnić
Wykonawca

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Oświadczenie w przedmiotowym zakresie składa się w Załączniku nr 2 – Formularzu
ofertowym.
2.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo
i kapitałowo z Zamawiającym.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym należy złożyć Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
z Zamawiającym.
Kryterium wyboru

Oferty niekompletne i nie spełniające warunków udziału zostaną odrzucone.
Porównane zostaną jedynie oferty nie odrzucone.
1.

Cena oferty (C) - waga 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta
proponująca najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia.
Cmin
C = -------------- x 100 pkt x 60%
Cbad
gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych
i nieodrzuconych) (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium C
Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00
pkt.
Sposób podania ceny
1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez
Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji)
i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia.
2. W Formularzu ofertowym – Załączniku nr 1 należy podać całkowitą cenę za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Cena, w oparciu o specyfikację opisu przedmiotu zamówienia, podana cyfrą
wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po
przecinku.
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3. Cena oferty musi uwzględniać:
a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 685, z p. zm.)
b) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na
ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku
gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania
umowy.
2.

Kryterium społeczne (KS) – waga 40%
Zasady oceny kryterium "Kryterium społecznego" [KS]:
Kryterium społeczne - premiowane będą oferty, które w sposobie realizacji
zamówienia uwzględniać będą aspekty reintegracji społecznej lub zawodowej
przedstawicieli grup społecznie marginalizowanych, w rozumieniu ust. 1 art. 94 PZP,
tj.:
1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
2. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369
i 2400),
3. osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub
niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4. osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159),
5. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których
mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem,
6. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
7. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803),
8. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322 i 2023),
9. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
10. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji,
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)

i.
Kryterium zostanie spełnione pod warunkiem, że Wykonawca w momencie
złożenia oferty zatrudnia na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę osobę,
która w momencie zatrudnienia przez Wykonawcę spełniała co najmniej jedną z
przesłanek kwalifikacji do grupy osób społecznie marginalizowanych w rozumieniu
ust. 1 art. 94 PZP ORAZ realizację przedmiotu zamówienia wykorzystywać będzie
jako element szerszych i usystematyzowanych, tj. wpisanych w założenia
statutowe lub inne wewnętrzne akty organizacyjne, działań ukierunkowanych na
integrację społeczną i zawodową przedstawicieli co najmniej jednej z grup
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społecznie marginalizowanych w rozumieniu ust. 1 art. 94 PZP.

1)
2)
3)
4)

Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca
pracy nie może to być mniej niż 1/2 etatu w okresie realizacji umowy.
zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - (0 pkt.)
zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej (10 pkt.)
zatrudnienie 2 osób z grup wskazanych powyżej (20 pkt.)
zatrudnienie 3 osób z grup wskazanych powyżej (30 pkt.)
zatrudnienie 4 osób z grup wskazanych powyżej (40 pkt.)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
formularza oferty cenowej. Deklaracja składana jest poprzez zaznaczenie „x”
właściwej liczby osób. W przypadku nie zaznaczenia żadnej z odpowiedzi,
Wykonawcy w ocenie ww. kryterium otrzymają 0 punktów.
Maksymalnie Wykonawca może zdobyć w kryterium KS 40 pkt.
ii. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego,
wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania
ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę/spółdzielczej
umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej oraz dokumentów poświadczających
status osób zatrudnionych,
iii. W przypadku niezatrudniania w sposób opisany powyżej przy realizacji zamówienia
wymaganej liczby wskazanych osób, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia
umownego za wykonanie zamówienia. Zamawiającemu będzie przysługiwało
również prawo odstąpienia od umowy.

Tryb oceny i ogłoszenia
wyników

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została
oceniona jako najkorzystniejsza.
Najkorzystniejsza oferta (O) to oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów
wg wzoru:
O = C + KS.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do
dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert),
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania
ofertowego.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to
konkurencyjności).
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
3. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku braku
możliwości na adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie
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Podpisanie umowy

Zawartość oferty
(dokumenty żądane od
Wykonawcy)

Miejsce, sposób i termin
złożenia oferty

opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze
zapytanie ofertowe.
1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający zawrze umowę, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, z tym Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni
wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawił kolejno
najkorzystniejszą ofertę.
3. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą emailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 (skan ręcznie podpisanego dokumentu lub
dokument podpisany podpisem elektronicznym/profilem zaufanym
ePUAP/podpisem osobistym).
2. Oświadczenie o niepowiązaniu kapitałowym i osobowym – Załącznik nr 3
(podpisany jw.).
Kompletną ofertę należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności do
dnia 24 lutego 2022 r., godz. 15:00.
Osobą do kontaktu w sprawach przedmiotowego zamówienia jest Pan Maciej
Ziemiński tel. 603 845 124.
W przypadku rozbieżności między treścią zapytania ofertowego a ofertą
Wykonawcy – przeważa treść zapytania ofertowego.
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania
ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, do których wysłano zapytanie
ofertowe, a termin składania ofert zostanie odpowiednio wydłużony. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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