DPS.241.3.2019
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczania świata
w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanego
przez Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
Cel zamówienia
Stworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz spędzanie czasu w
atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraka niepełnosprawnością poprzez utworzenie
i doposażenia Sali doświadczania świata
I ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej „ANNA”
47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5
www.bip.dps.krapkowice.pl
tel., fax (077) 77 466 17 06
e-mail: dps_anna@op.pl
II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.dps.krapkowice.pl, www.bip.powiatkrapkowicki.pl
2. Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
III TRYB ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:
33196100-1 Sprzęt dla osób starszych
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
1.

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczania świata w ramach projektu
pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”
W skład sali doświadczania świata wchodzi:
1) kurtyna światłowodów,
2) kolumna wodna 20x175 cm z nakładką, kolorowymi rybkami, sterowana pilotem,
3) projektor Aura LED WIFI,
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4) reflektor UV,
5) tapeta UV Kosmos,
6) zestaw do aromaterapii,
7) lustro akrylowe,
8) kącik lustrzany z wyposażeniem wraz z platformą modułową (wyspa z kolumnami).
9) piłka UV z wypustkami,
10) piłka zręcznościowa Tai Chi,
11) Urządzenie do koordynacji ruchu
2.

3.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia. Opis ten należy
odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści zaproszenia, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. W opisie przedmiotu zamówienia określone
minimalne parametry, a także wymagane ilości.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli wykonawca składa ofertę
równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej
nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie
gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do siwz. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis
rozwiązania równoważnego- załącznik nr 1.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz
posiadają właściwe oznakowanie pozwalające na zidentyfikowanie danego przedmiotu dostawy
i okresu jego ważności.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez
Zamawiającego, zgodnego z warunkami zaproszenia, opakowanego w sposób trwały
i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu zamówienia, do siedziby
Domu Pomocy Społecznej Anna, ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice oraz do bezpłatne
przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń będących
przedmiotem zamówienia.
2. Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru.
3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono
w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy
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VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w Starostwie
Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub telefonicznie pod numerem tel. 077/40
74 342. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest:
Pani Dorota Dobiecka – Dyrektor DPS „ANNA”, tel. 77 4 661 706.
w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego:
1) opis przedmiotu zamówienia zawierający nazwę i parametry techniczne oferowanych produktów,
z wykorzystaniem zał. Nr 1 do zaproszenia. Parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku
Nr 1 są parametrami minimalnymi.
VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta.
a) Szczegółowy opis zamówienia w którym Wykonawca wskaże główne parametry oferowanych
produktów – załącznik nr 1
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2
c) Formularz cenowy – załącznik Nr 3
d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu
z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.
e) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy,
w szczególności:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument
potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania,
jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika - wymagana forma - oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty
nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym
języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone imienną
pieczątką.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej
osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby.
6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego
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7.

parafowane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym”
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
z zaproszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki
związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli, oraz cena oferty winny być wyrażone w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się rozliczania w walutach obcych.
4. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
5. Wykonawca uwzględni w obliczeniu ceny koszt dostarczenia dostaw do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
6. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto
zamówienia uwzględniającą rabaty i koszty dostawy oraz wyładunku.
7. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie
jednostkowej, która po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty
wytworzenia.
8. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert.
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 %
2. Sposób oceny ofert:
aa/ab x 100 = ilość punktów
gdzie:
aa – najniższa cena ofertowa
ab – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
XI. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania
udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.
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XII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką.
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18 marca 2019 r., do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Ogrodowej 5, w Biurze DPS „ANNA” w budynku
głównym, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.
3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczania świata w ramach projektu
pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu do jej składania.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego,
biuro w budynku głównym.
XIV. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;
2) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia
3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządniania niniejszego zaproszenia.
Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
XV. WYKLUCZENIA:
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do
wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XVI. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy
którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy złożyli oferty,
zamieszczona na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „ANNA”:
http.//www.bip.dps.krapkowice.pl.
oraz na stronie internetowej:
http.//www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XVII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia
umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.
2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO”
Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy,
że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest DYREKTOR DPS „ANNA” z siedzibą w Krapkowicach
przy ul. Ogrodowej 5;
• inspektorem ochrony danych osobowych w DPS „ANNA” w Krapkowicach jest Iwona Wenszka, tel. 77
46 61 706, e-mail: i.wenszka@powiatkrapkowicki.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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W załączeniu:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 1
2. Formularz ofertowy - zał. Nr 2
3. Formularz cenowy - zał. Nr 3
4. Projekt umowy - zał. Nr 4
Opis przedmiotu zamówienia przygotował: Łukasz Bordak

Iwona Kręcichwost
_____________________________________
podpis osoby przygotowującej zaproszenie

/-/Dorota Dobiecka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „ANNA”
w Krapkowicach

___________________________
podpis zamawiającego
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załącznik nr 1 do zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.
Nazwa nadana przez
Zamawiającego
1

Kurtyna światłowodów

Opis wymagań

Zdjęcie poglądowe

ilość

Rozwiązania
równoważne

Odpowiedź Sprzedającego dot.
głównych parametrów
(potwierdzić/podać/ opisać)

1 szt.

Obudowa 200 x 15 drewniana
światłowody 200 szt. na 270 cm
sterowane za pomocą pilota radiowego
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2

Kolumna wodna z
nakładką sterowana
pilotem

Podstawa min. 60x60x20
średnica rury: min. 20 cm
wysokość rury: min. 175 cm
siedzisko kolumny w całości obite miękką pianką pokrytą
skajem (boki jak i góra)
skaj zbadany na substancje szkodliwe według Oeko-Text
Standard 100
urządzenie sterowane radiowo za pomocą pilota
rybki – 4 szt.

1 szt.

3

Projektor Aura LED
WIFI

Sterowanie za pomocą WIFI
tarcza żelowa wielokolorowa w zestawie

1 szt.
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4

Reflektor UV

UV par 38 25 W

2 szt.

5

Tapeta UV - Kosmos

135 x 200 cm
montowana w ramce

1 szt.

6

Zestaw do aromaterapii

Emiter zapachów miero mgła
350 ml
zestaw olejków zapachowych (min. 10 w zestawie)
poradnik do aromaterapii

1
zestaw
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7

Lustro akrylowe

100 x 100 cm
montowane na drewnianej płycie

8

Kącik lustrzany z
wyposażeniem wraz z
platformą modułową
(wyspa z kolumnami)

100 x 142 x 142 cm
wiązka światłowodów 100 szt/2m
listwa LED UV
kolumna wodna (średnica 10 cm
materac ćwiartka koła obszyty skajem)

2 szt.

1
komplet

2 kolumny 180 x 20
tapicerowana podstawa w miękkiej pianki i obszyte
skajem
urządzenie sterowane radiowo za pomocą pilota
skaj zbadany na substancje szkodliwe według Oeko-Tex
Standard 100
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9

Piłka UV z wypustkami

Śr. 25 cm
piłka gumowa z wypustkami

1 szt.

10

Piłka zręcznościowa
,,Tai Chi”

śr. 20 cm
przeźroczysta piłka z torem wewnątrz kuli

1 szt.

11

Urządzenie do
koordynacji ruchu

Posiada min. 10 programów manualnych oraz 6
programów do wyboru
ruch w prawo lub w lewo
czas pracy od 5-30 min.

1 szt.
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Załącznik nr 2 do zaproszenia
Dane Wykonawcy: ________________
Adres: __________________________
Tel. kontaktowy: __________________
e-mail: __________________________

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę, montaż i uruchomienie
wyposażenia sali doświadczania świata” w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych
w Powiecie Krapkowickim”
1.

Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia:
1.1.

cena oferty brutto wynosi: ____________ zł
słownie __________________________________________________________zł
powyższa kwota wynika z podsumowania formularza cenowego.

1.2.

termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych
określonych w formularzu cenowym.

1.3.

termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia faktury.

1.4.

gwarancja: 24 miesiące od dnia od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz podpisania
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru

2.

Oświadczamy, że znana jest nam treść Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
3. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy.
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert.
4. Oświadczamy, że:
1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
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4)

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego
do składania ofert.
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu
7. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są:

a)
b)
c)
d)
e)

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

____________________, dnia _____ 2019

_________________________________________
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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załącznik nr 3 do zaproszenia
Formularz cenowy

Lp.

Nazwa nadana przez Zamawiającego

j.m

ilość

1

Kurtyna światłowodów

szt.

1

2

Kolumna wodna z nakładką sterowana pilotem

szt.

1

3

Projektor Aura LED WIFI

szt.

1

4

Reflektor UV

szt.

2

5

Tapeta UV - Kosmos

szt.

1

6

Zestaw do aromaterapii

zestaw

1

7

Lustro akrylowe

szt.

2

8

komplet

1

9

Kącik lustrzany z wyposażeniem wraz z platformą
modułową (wyspa z kolumnami)
Piłka UV z wypustkami

szt.

1

10

Piłka zręcznościowa ,,Tai Chi”

szt.

1

11

Urządzenie do koordynacji ruchu

szt.

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

RAZEM
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Załącznik nr 4 do zaproszenia
Projekt umowy
W dniu ………………………….. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Krapkowickim, 47-303 Krapkowice,
ul. Kilińskiego 1, NIP: 199 01-11-672 - Domem Pomocy Społecznej ,,ANNA” 47-303 Krapkowice,
ul. Ogrodowa 5, reprezentowanym przez:
Sabinę Gorzkullę – Wicestarostę Krapkowickiego
Dorotę Dobiecką – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA”
na podstawie uchwały nr 1037/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych,
zwanym dalej „Kupującym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Sprzedającym”
w rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty Sprzedającego bez stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) stosownie do
art. 4 pkt 8 tej ustawy, Kupujący zleca, a Sprzedający przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia
określony w umowie.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

§1
W ramach niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia na
rzecz Kupującego wyposażenia Sali doświadczania świata (zwanego dalej jako wyposażenie)
w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”.
Rodzaj i ilość wyposażenia określone są w wykazie stanowiącym załącznik do zaproszenia do
składania ofert oraz w ofercie Sprzedającego stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
W razie rozbieżności między ofertą Sprzedającego a zaproszeniem do składania ofert decyduje
zaproszenie do składania ofert.
Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, nie obciążone prawami osób
trzecich, kompletne i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie
Kupującego.
Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób
w zakresie obsługi wyposażenia.
§2
Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Sprzedającego w terminie 21 dni od zawarcia
niniejszej umowy do siedziby Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA”, ul. Ogrodowa 5, 47-303
Krapkowice wniesiona, zamontowana i uruchomiona przez Sprzedającego we wskazanym
pomieszczeniu.
Dostawa odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00.
Osobą upoważnioną po stronie Kupującego do kontaktów w związku z realizacją umowy oraz
odpowiedzialną merytorycznie za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy oraz do
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protokolarnego odbioru przedmiotu umowy jest Dorota Dobiecka
Społecznej ,,ANNA” tel. 77 4 661 706.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

– Dyrektor Domu Pomocy

§3
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego
ze strony Kupującego przez Dorotę Dobiecką – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA” tel. 77
4 661 706.
Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie:
1) jest niezgodne z parametrami określonymi w załączniku do umowy lub nie jest kompletne,
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
3) posiada wady,
4) zostało nieprawidłowo zamontowane,
- Kupujący odmówi odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
W przypadku określonym w ust. 3 Sprzedający zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia
stwierdzonych braków, uszkodzeń lub wad w terminie wskazanym przez Kupującego i w takim
przypadku, terminem dostawy jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad. Procedura czynności
odbioru zostanie powtórzona.
Sprzedający dostarczy wszelkie instrukcje niezbędne do użytkowania w języku polskim wraz
z wyposażeniem.
Sprzedający dostarczy w dacie zrealizowania dostawy podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód
udzielenia gwarancji dla wyposażenia.
§4
Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu
wynagrodzenie w kwocie brutto …………………………. zł (słownie: ……………………………………złotych
…./100).
Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu do Kupującego faktury VAT pod
warunkiem potwierdzenia przez Kupującego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.
Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze.
Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym projektu o którym mowa w § 1
ust. 1, przelew należnego Sprzedającego wynagrodzenia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych
liczonych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy.
Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty faktury do czasu dostarczenia przez
Sprzedającego dokumentów wskazanych w § 3 ust. 6 bez konieczności zapłaty odsetek za zwłokę.
Faktura VAT wystawiona błędnie lub bezpodstawnie, w tym z naruszeniem § 3 ust. 2 zostanie
zwrócona Sprzedającemu.
Cena ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Sprzedający w celu należytego
spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:
1) Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672.
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2) Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice.
10. Wynagrodzenie Sprzedającego współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

1.
2.

1.

§5
Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony zgodnie
z § 2 ust. 1,
3) za dostarczenie wyposażenia z wadami w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1,
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia
następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,
5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia
następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych
od Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego§ 4 ust. 1.
Jeżeli szkoda wyrządzona przez Sprzedającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższy wysokość kar umownych, Kupujący może dochodzić od Sprzedającego
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
Sprzedający zobowiązany jest do uiszczania kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Kupującego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają
także przesłanie wezwania na adres email wskazany w § 7 ust. 7.
Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez
odrębnych wezwań i powiadomienia.
§6
Do momentu protokolarnego odbioru wyposażenia ryzyko związane z jego uszkodzeniem lub utratą
ponosi Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia takiego opakowania wyposażenia, aby nie dopuścić do
jego uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy oraz
rozładunku i montażu.
§7
Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone wyposażenie oraz jego
montaż. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru
wskazanego w § 3 ust. 2.
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

W okresie gwarancji i rękojmi Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad wyposażenia lub
montażu w terminie wskazanym przez Kupującego. Wyposażenie do naprawy odbierane będzie
z miejsca wskazanego przez Kupującego oraz dostarczane i montowane będzie po usunięciu wad do
miejsca wskazanego przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. W przypadku braku odbioru
wyposażenia przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, Kupujący ma
prawo wysłać uszkodzone wyposażenie do siedziby Sprzedającego na jego koszt i ryzyko.
Okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas naprawy wyposażenia.
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy danego wyposażenia,
Sprzedający wymieni i zamontuje wyposażenie na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie
wyznaczonym na piśmie przez Kupującego.
W przypadku wymiany wyposażenia na nowe, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia i
zamontowania nowego wyposażenia. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru
sporządzonym zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 3.
Kupujący wyklucza możliwość przenoszenia zobowiązań gwarancyjnych na osoby / podmioty
trzecie.
Zgłoszenia w ramach gwarancji i rękojmi będą zgłaszane na adres e-mail: …………………………..lub
faksem na nr …………………………
W przypadku stwierdzenia w okresie wskazanym w ust. 1 nieprawidłowego montażu Kupujący
może zlecić ponowny montaż na koszt i ryzyko Sprzedającego.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości w tych okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania.
2. Kupujący może odstąpić od umowy także w następujących przypadkach:
1) dostawy wyposażenia niezgodnego z umową lub zaproszeniem do składania ofert,
2) dostawy wyposażenia zawierającego wady lub uszkodzonego, gdy Sprzedający nie wymieni
wadliwego wyposażenia na towar wolny od wad lub nie usunie wad związanych
z nieprawidłowym montażem,
3) opóźnienia w terminie dostawy,
4) innego rażącego naruszenia warunków umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Kupującego wykonania przedmiotu umowy.
§9
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
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§ 11
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego rozwiązania
rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego, jeden dla
Kupującego.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY
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