GMINA STRYKÓW
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
Stryków dn. 08.01.2018 r.
IZP.271.5.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi
Burmistrz Strykowa
Przedmiot zamówienia: „Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej”
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia do zaplecza kuchennego dla Szkoły
Podstawowej w Dobrej, opisanego w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca na własny koszt,
dostarczy nowe, nieużywane i niepowystawowe wyposażenie oraz zamontuje w budynku Szkoły Podstawowej
w Dobrej, ul. Witanówek 8 w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Meble do zaplecza kuchennego
wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej muszą posiadać atest dopuszczający do kontaktu z żywością.
Urządzenia dostarczone Zamawiającemu muszą być oznakowane znakiem CE, potwierdzającym zgodność
wyrobu z normami europejskimi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej ul. Witanówek 8.
Kontakt z Zamawiającym w celu umożliwienia wejścia do budynku szkoły pod nr tel. (42) 719-94-95 oraz
518518472, Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 21 w godz. 9.00-15.00.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018 r.
V. Informacje: Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21 p. Emilia Pietrucha – inspektor
ds. inwestycji (tel. 42 719-95 94)
VI. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (należy złożyć wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG lub odpis z KRS –
wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania (należy złożyć oświadczenia – załącznik nr 2, 3),
3) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy z montażem wyposażenia
pomieszczeń kuchennych o wartości co najmniej 90 000,00 brutto każda (słownie: dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na
rzecz których te dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres
Zamawiającego, z adnotacją „Zapytanie ofertowe, nr sprawy IZP.271.5.2018 do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej
w Dobrej”.

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 19.01.2018 r., do godziny 1000
w sekretariacie zamawiającego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr 1.
IX. Termin otwarcia ofert: 19.01.2018 r. godz. 1030, sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie.
X. Kryterium oceny ofert : cena 100 %.
XI. Załączniki do zapytania:
1) formularz ofertowy – zał. 1
2) oświadczenia - zał. 2, 3
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. 4
4) projekt technologii kuchni
z up. Burmistrza
(-) Grażyna Popczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

___________________________
Podpis

IZP.271.5.2018
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail: ...........................................................................................................
(jeśli Wykonawca posiada)
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95 – 010 Stryków
Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się, przy użyciu własnego sprzętu, wykonać przedmiot zamówienia:
„Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej”
Cena brutto......................................................... słownie:.............................................................................................
stawka % podatku VAT 23%.
Cena brutto musi być równa pozycji „RAZEM” z załącznika do formularza ofertowego.
Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki obowiązujące na
terenie Polski (w tym podatek VAT)
Oświadczam, że uzyskałem niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru zatwierdzonym przez pracownika
Zamawiającego,
Zobowiązuję się wykonać zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia ……………….r.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................................................
Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….................................................................................................................

_________________________________________
imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data

IZP.271.5.2018
Załącznik nr 2
Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej w Dobrej”, prowadzonego przez Gminę Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

IZP.271.5.2018
Załącznik nr 3
Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27
95-010Stryków
Wykonawca:
………………………………………………………
………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej w Dobrej”, prowadzonego przez Gminę Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków , oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

