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OPS.221.5.2018.MRK

Marki, dnia 19 marca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób
niepełnosprawnych w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
CPV: 42416100-6 Windy
ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leopolda Lisa Kuli 3A
05-270 Marki
NIP: 1250858724
REGON: 002006716
I.

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dostawy wraz z montażem windy
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach w ramach projektu "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA.
Innowacyjny model usług społecznych” (dalej: Projekt) współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1569). Wartość zamówienia nie przekracza
równowartości kwoty 30.000 euro netto.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla
osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
Usługa będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i
usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług
społecznych.
2) Głównym celem Projektu jest „Zwiększenie dostępu dla osób i rodzin oraz ich
otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 50 osób
[w tym: 30 osób w wieku 18-60 lat (21 kobiet i 9 mężczyzn), w tym 3O osób
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niepełnosprawnych; 20 dzieci (12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 1-18 lat] do usług
społecznych w mieście Marki, które przyczynią się do ograniczenia umieszczania
dzieci w pieczy zastępczej i ich powrotu do środowisk naturalnych do 31.05.2019r.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania.
IV.

TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA

I

WYMIAR

CZASOWY

I

MIEJSCE

REALIZACJI

1) Termin wykonania zamówienia: do 13 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) Miejsce budowy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, ul. Leopolda Lisa Kuli 3A.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykonawca przyjmując do wykonania w/w usługi obowiązany jest wykonać
zamówienie ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2) Przy wykonaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania
w budownictwie zgonie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiającą realizację
przedmiotu zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
1. 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
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem
procedury
wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
2. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
3. Posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;
4. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
5. 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.
e. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone oświadczenie.
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f. Zamawiający
nie
Podwykonawców.
VI.

dopuszcza

realizacji

zamówienia

przez

DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

1) Wykonawca powinien dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania).
b. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania);
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna mieć formę
pisemną i być przygotowana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
VII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie
polskiej (złoty polski).
4) Zaproponowana przez oferenta cena musi zawierać w sobie podatek VAT.
5) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i
montażu, w tym: dokumentacja projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty,
jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania
i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
6) Cena winna obejmować:
1. sprzedaż, dostawę i montaż podnośnika pionowego o parametrach technicznych
zawartych w załączniku nr 1 do Zapytania,
2. przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
3. przygotowanie fundamentu i dostarczenia protokołu budowlanego,
4. doprowadzenie zasilania i dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych,
5. podłączenie do istniejącej instalacji zasilania,
6. asystę przy odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.
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VIII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1) Złożone Oferty otrzymają punkty w jednym kryterium, zgodnie z wagą:
LP.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]

1.

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane
w ofercie (CENA).

80

2.

Klauzule społeczne (KS)

10

3

Termin realizacji zamówienia (TR)

10

Razem

100

2) Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 80
cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium CENA wynosi 80.
3) Punkty przyznawane za kryterium „Klauzule społeczne”:
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana
co najmniej 1 osoba spośród wymienionych poniżej kategorii:
a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego,
o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
z późn. zm.), lub
b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776),
lub
c) inne niż określone w pkt. a lub b, o których mowa w przepisach
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).
4) Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” KS zostaną przyznane wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 10 pkt.
5) Oferta,
która
nie
będzie
spełniała
kryterium
otrzyma
0
pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium „Klauzule
społeczne” wynosi 10.
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6) Wartość punktowa oferty w kryterium „Termin realizacji” TR, obliczona będzie
następująco:
 do 8 tygodni – 10 pkt.
 od 8 do 10 tygodni – 5 pkt.
 od 10 do 12 tygodni – 1 pkt.
 powyżej 12 tygodni – 0 pkt.
7) Ważna oferta dotycząca wyboru Wykonawcy która uzyska najwyższą liczbę
punktów (suma kryteriów CENA + KS+TR) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
8) Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie
z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określoną powyżej zasadę.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma największą
ilość punktów.
9) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10)Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny.
11)Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu.
12)Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa
możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
13)Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach
odrzuconych.
14)Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania
Umowy.
15)Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie
PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
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16)Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto wybranego Wykonawcy
po odliczeniu stosownych składek i podatków wynikających z odrębnych
przepisów.
17)Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych
przyczyn, w szczególności w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza
kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego
zamówienia.
IX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty
według załączonego wzoru. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Markach, ul. Leopolda Lisa Kuli 3a (pokój nr 3) w terminie
do dnia 03.04.2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do OPS w Markach)
z dopiskiem „Dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób
niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach”.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
X.

INFORMACJE DODATKOWE

1) Wybór ofert nastąpi w dniu 03.04.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach (pokój nr 3).
2) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Magdalena Rogalska-Kusarek
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, tel. 725-520-510,
e-mail: magdalena.rogalska@marki.pl
3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania
przyczyny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania
postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy
Magdalena Rogalska-Kusarek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
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