Lębork, dnia 07.07.2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1.W.2021
Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy
materiałów na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku
w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie
6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe:
www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

II.

PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane jest w 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 20142020.

III.
1.
2.
3.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis oraz wielkość lub zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny
w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania
rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja,
Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV:
30000000-9 Materiały biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów, co do rodzaju
i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych:

Lp.

Parametry minimalne

Jednostka miary

Ilość sztuk

Skoroszyt

format A4, z perforacją na grzbiecie
umożliwiającą wpięcie do każdego
rodzaju segregatora, tylna okładka kolor
czerwony, przednia okładka
przeźroczysta, wysuwany papierowy
pasek do opisu zawartości, wykonany z
folii PCV. Kolor czerwony

sztuka

20

Skoroszyt

format A4, z perforacją na grzbiecie
umożliwiającą wpięcie do każdego
rodzaju segregatora, tylna okładka kolor
czerwony, przednia okładka
przeźroczysta, wysuwany papierowy
pasek do opisu zawartości, wykonany z
folii PCV. Kolor niebieski

sztuka

20

3

Skoroszyt

format A4, z perforacją na grzbiecie
umożliwiającą wpięcie do każdego
rodzaju segregatora, tylna okładka kolor
czerwony, przednia okładka
przeźroczysta, wysuwany papierowy
pasek do opisu zawartości, wykonany z
folii PCV. Kolor zielony

sztuka

20

4

segregator
biurowy

A4 / 75mm, pcv, z okuciem i wymienną
etykietą, obustronnie oklejony, z
mechanizmem dźwigniowym
metalowym

sztuka

30

5

koszulki na
dokumenty

format A4, krystaliczne, otwierane z góry,
przezroczysta struktura folii,
antystatyczne,
grubość co najmniej 50 mikronów,
1 opakowanie= 100 sztuk

sztuka

60

6

papier ksero

format A4, Gramatura: 80g/m2, 1 ryza=
500 arkuszy

ryza

30

1

2

Nazwa artykułu

długopis

o długości linii pisania min. 1700m,
cienka końcówka, kolor wkładu niebieski

sztuka

60

8

flipchart
magnetyczny
mobilny

Powierzchnia suchościeralna
lakierowana (magnetyczna) o wymiarach
70x100cm, wysokość minimum 186cm,
podstawa jezdna, kółka z systemem
blokowania, możliwość zawieszenia
bloku A1

sztuka

1

9

komplet
markerów do
tablic
suchościeralnych
wraz z gąbką

w komplecie - 4 podstawowe kolory
markerów do tablic suchościeralnych i
gąbka

komplet

1

10

Blok do flipchartu

Papier o wymiarach min. 65 x min.99 o
gramaturze 70g/m2. Ilość kartek: 20

sztuka

1

11

Ołówek z gumką

twardość HB z gumką

sztuka

60

12

zakreślacze
kolorowe
fluoroscencyjne

grubość linii pisania 1-5 mm, różne
kolory

sztuka

15

13

tablica korkowa

Tablica korkowa o wymiarach 180x120

sztuka

1

14

sztaluga

sztaluga malarska do tablicy korkowej
Wysokość sztalugi minimum 180cm,
wysokość bocznych słupków minimum
120cm

sztuka

1

15

Warcaby
ogrodowe

Warcaby ogrodowe, parkowe. Wymiary
planszy: 85 cm x 85 cm. 20 sztuk białe
warcaby, 20 sztuk czarne warcaby

sztuka

1

16

Gra MOLKKY

Kręgle drewniane o wysokości minimum
150mm

zestaw

1

17

nożyczki

nożyczki biurowe, ostrza wykonane z
nierdzewnej stali, wygodne uchwyty,
długość całkowita min.16 cm

sztuka

30

18

Farby akrylowe

Farby akrylowe o pojemności 500ml
(mix kolorów)

sztuka

30

7

19

Farby plakatowe

Farby plakatowe (opakowanie = 6
kolorów, każdy o poj. 20 ml)

20

Sznurek jutowy

21

opakowanie

30

Sznurek jutowy 3mm/200g, długość
minimum 50m

sztuka

1

Sznurek kolorowy

Sznurek kolorowy 30g, długość minimum
15m

sztuka

1

22

Zestaw do krykieta

Zestaw do krykieta. Zestaw zawiera: 4
kije, 4 piłki, 10 bramek, 2 kołki

zestaw

1

23

Cerata na stół

Cerata gładka, szerokość: 140cm, długość
20m

rolka

3

24

Preparat
jednoskładnikowy
do spękań

Preparat jednoskładnikowy do spękań o
pojemności 50ml

sztuka

3

25

Gips do odlewów

Gips odlewniczy 1kg

kilogram

3

26

Kredki ołówkowe

12 kolorów w opakowaniu

opakowanie

60

27

Temperówka

Podwójna temperówka z pojemnikiem do
ostrzenia ołówków i kredek

sztuka

3

28

gumka do mazania gumka do ścierania ołówka

sztuka

30

29

Chusta animacyjna

Chusta animacyjna minimum 2,5m.
Zestaw duże koła plus 9 kształtów

sztuka

1

30

Paletki do farb

Paletka malarska 24x14cm

sztuka

60

31

Pędzle syntetyczne

Pędzle syntetyczne płaskie, krótkie
trzonki mix rozmiarów

sztuka

60

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć we wskazanym terminie wraz z wyładunkiem
i wniesieniem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, pod adres 84-300 Lębork, ul. Dworcowa 8, biuro Projektu Fundacji Lokalnej
(I piętro)

Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne, profesjonalne
i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od
jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe, nie
regenerowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych
elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo,
symbolem produktu.
Dostarczone materiały muszą być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje,
licencje itp.
W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu
zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach
lub wyższych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do
oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie
warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również produktów
wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez
porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie
odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu, w opakowaniach
gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie wraz z wyładunkiem i wniesieniem na
własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, kompletny i zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia;
b) jeśli dostarczony przedmiot zamówienia lub jego elementy są uszkodzone lub uległy
uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub
naprawione w ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o zdyskwalifikowaniu przedmiotu
dostawy;
c) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
zagospodarować na własny koszt;
d) Wykonawca w dniu podpisania umowy poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie
dostawy;
e) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu
dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby
odpowiedzialne ze strony Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy);
f) dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny;
g) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

2. Źródło finansowania zamówienia:
Projekt pn. Troskliwe gminy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne,
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

V.

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć
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:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.
Oświadczenie stanowi część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Ocena
spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców dokonana zostanie na zasadzie „spełnia - nie
spełnia”. Niespełnienie warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wg terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym. Maksymalny termin realizacji zamówienia dopuszczany przez Zamawiającego to 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

VII.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryteria oceny ofert:
Lp.
1
2

rodzaj kryterium
cena
termin dostawy (nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy
niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy)
razem

waga
60
40
100

Kryterium 1 - cena oferty brutto – 60%
najniższa cena spośród złożonych ofert
CENA (C) =

x 60

cena obliczanej oferty

Ocena w tym kryterium na podstawie ceny oferty brutto.
Ilość punktów wyliczona będzie z wykorzystaniem powyższego wzoru.

Kryterium 2 – termin realizacji zamówienia - 40%
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (T)
Ocena na podstawie zadeklarowanego oświadczenia Wykonawcy, zawartego w formularzu
ofertowym w wyodrębnionej rubryce.
Sposób obliczania punktów i oceny dla kryterium 2:
Ocena punktowa w kryterium Termin realizacji zamówienia (T) zostanie dokonana zgodnie
z zasadą:
- realizacja zamówienia w 1 dzień roboczy (od dnia podpisania umowy) – 40 pkt
- realizacja zamówienia w 2 dni robocze (od dnia podpisania umowy) – 30 pkt
- realizacja zamówienia w 3 dni robocze (od dnia podpisania umowy)– 20 pkt
- realizacja zamówienia w 4 dni robocze (od dnia podpisania umowy) – 10 pkt
- realizacja zamówienia w 5 dni roboczych (od dnia podpisania umowy) – 0 pkt
Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wypełni czasu realizacji zamówienia, Zamawiający
uzna, że będzie realizował dostawę produktów spożywczych w terminie 5 dni roboczych od
podpisania umowy i przyzna 0 pkt.
Ilość punktów wyliczona będzie z wykorzystaniem powyższego wzoru.
SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:
O=C+T
gdzie:
O – oznacza łączną ocenę, jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium – „Termin realizacji zamówienia”

1.
2.
3.

Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze zamówienie ocenione będą w oparciu o ww. kryteria
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi
łącznie 100 pkt.
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
a) Ofertę na załączonym druku należy składać w Biurze Projektu Fundacji Lokalnej (I piętro)
adres: 84-300 Lębork, ul. Dworcowa 8 w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku do godziny 12:00
pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny
opóźnienia.
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej
do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

„Oferta dotyczy:
Dostawa
materiałów
na
zajęcia
dla
uczestników
Klubów
Rodziny
w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania
rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

NIE OTWIERAĆ PRZED 19 lipca 2021 roku godz. 12:15

IX.

MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Fundacji Lokalnej (I piętro) adres: 84-300 Lębork,
ul. Dworcowa 8.
2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do
Zamawiającego).
3. Termin składania ofert: 19.07.2021 roku, do godz. 12:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 roku o godz. 12:15.

X.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji, oraz dane e-mail zawiera pkt. I zapytania
ofertowego.
4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych drogą elektroniczną każda ze
stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

………………………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)

