EZKS. 042.14.2017

Opole Lubelskie, 6 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wykonania dostawy narzędzi pracy dla stażystów - uczestników projektu
„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12
Edukacja,

kwalifikacje

i

kompetencje,

Działanie

12.4

kształcenie

zawodowe

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
I. Zamawiający:
Powiat Opolski w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
NIP :7171705099
www.opole.lublin.pl
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
tel. 81 827-61-21
e-mail: agnieszka.dec@opole.lublin.pl

II. Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest dostawa narzędzi pracy dla stażystów - uczestników projektu
„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12
Edukacja,

kwalifikacje

i

kompetencje,

Działanie

12.4

kształcenie

zawodowe

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Narzędzia muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach lub posiadać deklaracje
zgodności. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zapytania na następujące zadania:

1) Zadanie nr 1 - dostawa narzędzi pracy – w zawodzie technik ogrodnik

Lp.

Nazwa

1.

Nóż

Ilość
ogrodniczy

Opis przedmiotu zapytania
5 sztuk

(okulizak)

Nóż ogrodniczy OKULIZAK
składany przeznaczony do prac
sadowniczych do obcinania pędów
i szczepienie roślin. Ostrze
wykonane ze stali nierdzewnej.
Uchwyt noża wykończony
drewnem. Rdzeń rączki wykonany
z metalu.
Parametry:
długość narzędzia: 16,5 cm
długość ostrza: 6,5 cm

osełka

2

5 sztuk

Osełka ścierna owalna, wykonana
z elektrokorundu.
Wymiary:
długość: 22,5cm
szerokość: 4cm
wysokość: 2cm

4

Rzemień do ostrzenia

5 sztuk

noży

Pas skórzany do polerowania i
ostrzenia noży.

2) Zadanie nr 2 - dostawa narzędzi pracy – w zawodzie technik usług fryzjerskich
Lp.
1

Ilość

Nazwa
Główka treningowa ze

Opis przedmiotu zapytania
5 sztuk

Głowa

fryzjerska

treningowa

damska z włosem naturalnym lub

statywem

syntetycznym. Długość do 55 cm +
statyw klasyczny.
2

Nożyczki

5 par

3

Peleryna fryzjerska

5 sztuk

Nożyczki klasyczne
Rozmiar 5,5
Materiał stal nierdzewna
Peleryna wodoodporna. Zapinana
na rzep. Materiał: poliester

krótka
4

Peleryna fryzjerska

Wymiary: 60x70cm
5 sztuk

długa

Peleryna wodoodporna. Zapinana
na zatrzask z możliwością
regulacji.
Materiał:
satyna
Wymiary: 140x145cm

III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty i wykonania dostawy
Siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno zadanie lub więcej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienie zapytania ofertowego lub
nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
4. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędą się na podstawie wystawionej faktury przez
Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia.
Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym
faktury.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dostawy, Zamawiający
ustala stosowanie następujące kary umowne:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto w przypadku nienależytego wykonania zamówienia,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny całkowitej
brutto za Przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne do wysokości poniesionej szkody.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
IV. Termin złożenia oferty, termin realizacji zamówienia.
1. Termin złożenia ofert: 10.07.2017 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do
urzędu)

2. Termin realizacji zamówienia: - dla zadania nr 1 – do 14 lipca 2017 roku
- dla zadania nr 2 – do 21 lipca 2017 r.
V. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
1. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, wartość netto, VAT oraz wartość brutto za
wykonanie zamówienia.
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w następujący sposób:
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Powiat Opolski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4,
24-300 Opole Lubelskie, Punkt Obsługi Klienta
b) pocztą albo kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.dec@opole.lublin.pl ze
skanowanym podpisem Wykonawcy.
Oferty składane w Punkcie Obsługi Klienta bądź przesyłane pocztą albo kurierem powinny
być zaadresowane: Powiat Opolski, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, z umieszczeniem
opisu:
Dostawa narzędzi pracy dla stażystów w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa
szansą dla rozwoju powiatu” – zadanie nr ……..
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
VI. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego Zamawiający drogą mailową zawiadomi oferentów
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej.

VII. Kryteria oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Waga Ceny - 80%.

Najniższa cena ogółem w PLN brutto, przy zachowaniu podanych wymogów jakościowych
oraz wg obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
2) Czas realizacji – 20%


dla zadania nr 1 – do 14 lipca 2017 roku



dla zadania nr 2 – do 21 lipca 2017 r.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w
przypadku, gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację
usługi.
VIII. Zawarcie umowy. Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą
umowę na dostawę narzędzi pracy dla stażystów.
Załączniki:
Wzór formularza ofertowego.

