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Zafqcznik do Umowy

Zapytanie ofertowe

Wojew6dzki

Urzqd

zam6wienia na

Pracy w Opolu

dostaw~

ogfasza

wszcz~cie

post~powania

0

udzielenie

350 sztuk paproci wraz z ostonkami w ramach projektu pn.

,,/nwentaryzacje przyrodnicze k/uczem do edukacji ek%gicznej i ochrony r6tnorodnosci
w wojew6dztwie opo/skim" realizowanego w ramach RPO 2014-2020, Os V, Os priorytetowa
V. Ochrona srodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dziafanie 5.1 Ochrona
r6tnorodnosci biologicznej, finansowanego ze srodk6w EFRR.
Wyb6r wykonawcy

b~dzie

odbywaf

si~

zgodnie z procedurq zasady konkurencyjnosci bez

stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst
jednolity Oz. U. z 2017 r. poz. 1579).

1. ZAMAWIAJACY

Wojew6dzki Urzqd Pracy w Opolu
45-3150pole,
ul. Gfogowska 25 c
Telefon: (77) 44 16 701
Fax: (77) 44 16 702

Zamawiajqcym w niniejszym

post~powaniu

jest Wojew6dzki Urzqd Pracy w Opolu jednak

z uwagi na skonsolidowane rozliczenia z tytufu podatk6w od towar6w i usfug VAT stronq
umowy

b~dzie

Wojew6dztwo Opolskie, a swiadczenia niq

Wojew6dzkiego

Urz~du

obj~te b~dq

Pracy w Opolu jako wojew6dzkiej

realizowane na rzecz

samorzqdowej jednostki

organizacyjnej.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 350 sztuk paproci wraz z ostonkami.
2. Zamawiajqcy dopuszcza
3,Srednica

pojemnika

dostaw~

paproci

r6tnych gatunk6w paproci do uprawy domowej.

ma

wynosic

10-12

wi~cej

nit 30 cm.

z pojemnikiem nie mniej nit 20 cm i nie

cm,

a

wysokoSc -paproci
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4. Wszystkie paprocie majq bye dostarczone w pojemnikach

0

takiej samej srednicy.

5. Dostarczone paprocie muszq bye zdrowe, bez oznak chor6b, porazen, szkodnik6w
i uszkodzen.
6. Barwa lisci powinna bye charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany.
7. Stopien rozwoju, wielkose i spos6b uformowania paproci ma bye jednakowy dla catej
dostawy.
8. Bryta korzeniowa paproci ma bye dobrze
9. Nie dopuszcza
10. Paprocie

si~

dostawy paproci

powinny

zostae

przerosni~ta

zwi~dni~tych

umieszczone

i wilgotna.

lub przesuszonych,
dostarczone

w

dodatkowych,

nieprzeciekajqcych, biatych ostonkach wykonanych z tworzywa sztucznego.
11. Wykonawca zobowiqzany jest:
1)

dostarczye paprocie w ilosci 350 sztuk w dniu 15.11.2017 r. w godzinach 7.30
14.00 na wskazane przez Wojew6dzki Urzqd Pracy w Opolu miejsce znajdujqce
si~

na terminie granic administracyjnych miasta Opola, ze specyfikacjq

umozliwiajqcq sprawdzenie pod
2)

wzgl~dem

ilosciowym,

zabezpieczye paprocie na czas transportu i roztadunku celem

unikni~cia

uszkodzen,
3)

dokonae roztadunku paproci we wskazanym miejscu,

4)

przewozie paprocie specjalistycznym srodkiem transportu, przystosowanym do
tego celu oraz zapewniajqcym sprawny roztadunek.

3. WARUNKI UDZIAt.U W POSTE;POWANIU
W zapytaniu ofertowym mogq brae udziat Wykonawcy, kt6rzy:
nie znajdujq

si~

w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogqcej budzie powazne

wqtpliwosci co do mozliwosci prawidtowego wykonania zam6wienia; nie
wobec nich

post~powania

wszcz~to

upadtosciowego, ani nie ogtoszono upadtosci; nie zalegajq

z optacaniem podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
-

nie Sq powiqzani osobowo lub kapitatowo z Zamawiajqcym.

Wykonawcy, kt6rzy nie wykazg spetnienia ww. warunk6w udziatu w postepowaniu (tj. nie
zatacza Dsw;"adczen

Vi"

oferty zostana wykluc

przedmiotowym zakresie stanowiacych zatgcznik nr 1 do formularza
i z udziatu w postepowaniu.
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4. KRYTERIA I OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiajqcy
b~dzie

oferty brutto, kt6rej waga

b~dzie

stosowae wytqcznie kryterium cena

stanowie 100%.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiajqcy

b~dzie

postugiwat si~

nast~pujqcym

wzorem:

Cmin

An --

---------- X

100 pkt

Cn
An - liczba punkt6w przyznana ofercie n za spetnienie kryterium A
Cmin

•

najnizsza cena

Cn - cena rozpatrywanej oferty.

Zamawiajqcy dokona

wyboru

oferty

najkorzystniejszej,

kt6ra

odpowiada

wszystkim

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostata ztozona z najnizszq cenq.
Cena musi bye podana w PLN.

5. KARY UMOWNE, WARUNKI ZMIANY I ROZWIJ\ZANIA UMOWY

Postanowienia

dotyczqce

kar

umownych,

warunk6w

zmiany

rozwiqzania

umowy

obowiqzujq na zasadach okreslonych w umowie.

6. INNE POSTANOWIENIA

Zaptata wynagrodzenia nastqpi na podstawie prawidtowo wystawionej przez

Wykonawc~

osob~

dziatajqcq

faktury

VAT,

po

uprzednim

pisemnym

potwierdzeniu

przez

w imieniu Zamawiajqcego, w formie protokotu odbioru, ze ustuga zostata wykonana zgodnie
z warunkami Umowy. Zaptata nastqpi nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia

dor~czenia

poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiajqcemu, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT.

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY
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1. Wraz z ofertc\' (formularzem oferty - zat nr 1 do zapytania ofertowego) nalezy ztozye
dokumenty:

1) ZatC\.cznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

informacji

o dziatalnosci gospodarczej,
3) petnomocnictwo do reprezentowania, 0 ile
2.

ofert~

sktada petnomocnik.

ZatC\.czniki powinny zostae ztozone w oryginale, pozostate dokumenty mogC\. bye
ztozone w kopii potwierdzonej za zgodnose z oryginatem przez

osob~

uprawnionC\.

do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy.
3.

Oferta musi miee form~ pisemnC\. i bye wypetniona w spos6b czytelny w j~zyku
polskim.

4.

Oferty
od

mozna

poniedziatku

sktadae
do

osobiscie

piC\.tku

w

(w

kancelarii

godzinach

od

urz~du

8:00 do

-

parter,

15:00) lub

pok.

10,

pisemnie

na adres:
Wojew6dzki UrzC\.d Pracy w Opolu, 45-315 Opole, ul. Gtogowska 25 c
lub w formie elektronicznej na adres: e.steciow@wup.opole.pl

w terminie do dnia 11.10.2017 r..
,

.

Oferty ztozone po terminie nie b~dC\. rozpatrywane.
5.

Nie dopuszcza si~ mozliwosci sktadania ofert cz~sciowych.

6.

Kazdy Wykonawca moze ztozye tylko jednC\. ofert~.

7. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienie lub wycofae
ofert~.

8.

Ofert~

zatrzymuje ZamawiajC\.cy. Ztozone wraz z ofertc\' dokumenty lub oswiadczenia

nie podlegajC\. zwrotowi. Koszt przygotowania i ztozenia oferty pokrywa Wykonawca,
ZamawiajC\.cy nie przewiduje zwrotu koszt6w w tym zakresie.
9. ZamawiajC\.cy zastrzega sobie prawo szczeg6towego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedtozonC\. ofertq, w tym r6wniez poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjasnienia
tresci dokument6w lub przedtozenia dodatkowych dokument6w. W szczeg61nosci
ZamawiajC\.cy

b~dzie

miat prawo zC\.dae wyjasnieri w przypadku razC\.co niskiej ceny.

10. Osoby do kontaktu:

- Pytania w kwestiach merytorycznych mozna kierowae do Pani Emilii Steci6w
na adres e-mail: e.steciow@wup.opole.pllub tel. (77) 44 17090 w godz. 8.00-15.00
w dni robocze,
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- Pytania w kwestiach formalnych mozna kierowac do Pani Anny Harasimiuk na adres
e-mail: a.harasimiuk@wup.opole.pllub tel. (77) 44 16 715 w godz. 8.00-15.00 w dni
robocze.
11. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo przedfuzenia terminu skfadania ofert oraz
uniewaznienia

zapytania

bez

ponoszenia

jakichkolwiek

skutk6w

prawnych

i finansowych.
12. Do upfywu terminu skfadania ofert Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupefnienia tresci niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy,
kt6rzy

zfozyli

ofert~

zostanq poinformowani

0

nowym terminie skfadania ofert oraz

o dokonanej zmianie tresci zapytania ofertowego.

