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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, złożenie oraz montaż sprzętu stanowiącego 
wyposażenie dwóch mieszkań zlokalizowanych w miejscowości Krapkowice, w ramach projektu pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 
08.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 
 
I ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.powiatkrapkowicki.pl 

 

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Współpracy 
 

tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

 
II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 

1. Siedziba Zamawiającego: tablica ogłoszeń 
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 
3. Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
III TRYB ZAMÓWIENIA: 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot 
niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części. 

KOD CPV: 39.00.00.00-2   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe 
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 

Część I – zakup mebli i lamp: 
31.52.10.00-4 – lampy 
31.52.11.00-5 – lampy na biurko 
39.11.11.00-4 – siedziska obrotowe 
39.11.20.00-0 – krzesła 
39.12.00.00-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 
39.14.13.00-5 – szafy 
39.14.31.10-0 – łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane. 
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Część II – zakup sprzętu RTV i AGD dużego: 
30.21.31.00-6 – komputery przenośne 
32.32.00.00-2 – sprzęt telewizyjny i audiowizualny 
39.70.00.00-9 – sprzęt gospodarstwa domowego 
39.71.11.10-3 – chłodziarkozamrażarka 
39.71.12.11-1 – miksery kuchenne 
39.71.32.10-8 – pralki i suszarki 
39.71.34.30-6 – odkurzacze 

 
Część III – zakup sprzętu AGD małego 

39.20.00.00-4 – wyposażenie domowe 
39.22.00.00-0 – sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe 
oraz artykuły cateringowe 

 
Część IV – zakup pościeli i ręczników 

39.51.20.00-4 – bielizna pościelowa 
39.51.41.00-9 – ręczniki 

 
Część V – zakup rolet okiennych wewnętrznych 

39.51.54.10-2 – rolety wewnętrzne 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, złożenie oraz montaż sprzętu 
stanowiącego wyposażenie dwóch mieszkań zlokalizowanych w miejscowości Krapkowice 
(os. XXX-lecia oraz os. 1000-lecia), którego asortyment, ilość oraz ceny jednostkowe określone są 
w załączniku do zaproszenia, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, 
realizowanego w ramach RPO WO 2014 -2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych”. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści 
zaproszenia, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.  
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz 
inne wymagania jakie wyposażenie musi spełnić, a także wymagane ilości. Sprzęt wykonany 
winien zostać z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób estetyczny, 
trwały i zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację. Powierzchnie elementów 
widocznych w sprzęcie oraz wszystkie powierzchnie z którymi styka się użytkownik, powinny być 
gładkie, krawędzie załamane lub zaokrąglone. Krawędzie i obrzeża powinny być tak 
ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania się o nie 
tkanin ubraniowych. 
 
Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia równoważnego do wymienionego w opisie 
przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań 
równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Ilekroć w treści zaproszenia, 
w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 
a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkty równoważne 
dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt, urządzenie lub wyposażenie 
(produkt) o parametrach i wymaganiach wyszczególnionych i określonych w opisie przedmiotu 
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zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga aby 
Wykonawca opisał oferowany produkt oraz złożył stosowne dokumenty zawierające parametry 
tych materiałów lub urządzeń. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej 
Zamawiający rozumie ofertę złożoną na dowolnie wybraną część lub części, obejmującą wszystkie 
pozycje wybranej części. 
 
1. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:  
1.1. Realizacja umowy obejmuje dostarczenie, zgodnego z warunkami zaproszenia 

opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników 
atmosferycznych przedmiotu umowy. Zamówienie w części I, II III, i V obejmuje dostawę 
wyposażenia, jego wniesienie, złożenie i montaż wraz z wypoziomowaniem (w przypadku 
sprzętu wymagającego złożenia, montażu i wypoziomowania), w części IV tylko jego 
dostawę. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego 
ponosi Wykonawca. W przypadku dostawy mebli należy przyjąć kolorystykę w jednej 
tonacji. Meble muszą stanowić spójną całość tzn. muszą mieć tę samą linię, te same 
wykończenia, te same uchwyty. 

1.2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na 
własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego do: 

• mieszkania położonego na os. XXX-lecia 7/69, 47-303 Krapkowice, 

• mieszkania położonego na os. 1000-lecia 4/11, 47-300 Krapkowice. 
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej 

z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2030 r. W przypadku kontroli Zamawiającego przez 
organ do tego uprawniony, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, 
w tym dokumentów finansowych w związku z realizacją podpisanej na sprzedaż umowy. 

1.4. Szczegółowy wykaz sprzętu, ilość oraz miejsce przeznaczenia zostaną uzgodnione 
z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 

1.5 Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było fabrycznie nowe, wolne od 
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie było przedmiotem praw 
osób trzecich.  

1.6. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub 
usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie.  

1.7. Wykonawca dostarczy wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego użytkowania 
wyposażenia.  

1.8. Wykonawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy podpisana kartę gwarancyjną lub 
inny dowód udzielenia gwarancji dla dostarczonego sprzętu. 

1.9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia.  

1.10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

1.11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
1.12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
1.13. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia 

określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego 
zaproszenia. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 
VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego – 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 Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju 
i Współpracy, tel. 77 40 74 342, pok. 110 lub Pani Iwona Kręcichwost – Inspektor w Wydziale 
Inwestycji i Mienia, tel. 77 40 74 310, pok. 115 w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku 
do piątku od 7.30 do 15.30.  

 
VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

1. W celu potwierdzenia, spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
1.1. Opis oferowanego wyposażenia mieszkań, w którym Wykonawca wskaże główne 

parametry oferowanych akcesoriów - załącznik Nr 1 
1.2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2; 
1.3. Formularz cenowy - załącznik Nr 2a; 

2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 
imienną pieczątką. 

3. 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. 

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. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. 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. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 
parafowane. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik Nr 2a do zaproszenia dla każdej części odrębnie. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia dla każdej części odrębnie. 

3. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – załącznik Nr 2a, 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. 
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5. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą 
zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

6. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub 
koszty wytworzenia. 

7. Wykonawca uwzględni w obliczeniu ceny koszt i ryzyko dostarczenia dostaw do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż mebli i sprzętu. 

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. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto 
zamówienia uwzględniającą rabaty i koszty dostawy oraz wyładunku u Zamawiającego dla 
każdej części odrębnie. 

 
IX. 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 za realizację zamówienia w części od I 
do V: 100 % (dla każdej części osobno) 

2. Sposób oceny ofert w każdej części:  
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  

 
X OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 
wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.  

 
XI. 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 20 lutego 2017 r., do godz. 

12.00 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi 
Klienta, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz 
napis: Oferta na dostawę wyposażenia mieszkań CZĘŚĆ NR ...... w ramach projektu pn. „Bliżej 
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej”. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem upływu do jej składania.  

 
XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 110.  
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XIII. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa 
w pkt. VII; 

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. 
 
XIV. 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. 
 
XV. 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 Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: 
http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 
oraz na stronie internetowej:  
http.//www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
XVI. 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. 
 
W załączeniu: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 1 
2. Formularz ofertowy - zał. Nr 2 
3. Formularz cenowy – zał. Nr 2a 
4. Projekt umowy - zał. nr 3 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Aneta Mielczarczyk 
 

Iwona Kręcichwost 
_____________________________________ 
podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 

____________________________ 
podpis zamawiającego 


