ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiaj cy:
Zielonogórski Klub Je dziecki Przylep-Lotnisko
ul. Przylep-Skokowa 18D 66-015 Zielona Góra
tel. (+48) 68 422-74-67, (+48) 668-083-044
e-mail: alicja.porycka@gmail.com

Dostawcy
zainteresowani udziałem
w niniejszym post powaniu

1.

Przedmiot zamówienia:
1) nazwa nadana zamówieniu: zakup i dostawa sprz tu w ramach projektu „Lepsze jutro II”
realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze –
7;
zadanie II.6 oraz XIII.8 – narz dzia i materiały do szkole zawodowych – cz
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielonogórski Klub Je dziecki Przylep-Lotnisko, ul. PrzylepSkokowa 18D Zielona Góra;
3) rodzaj zamówienia – dostawa;
4) termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, wg zlece
Zamawiaj cego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.;

cz stkowych/jednostkowych

5) opis przedmiotu zamówienia:
a) zamówienie obejmuje dostaw artykułów je dzieckich - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia z zachowaniem ich parametrów i przewidywalna, maksymalna ilo asortymentu
zawarta jest w Tabeli wykazu asortymentu stanowi cej zał cznik nr 3 ust. 1 do zapytania
ofertowego,
b) ilo ci asortymentu podane w zał czniku nr 3 do zapytania ofertowego s
szacunkowymi, maksymalnymi zało onymi do zamówienia,

wielko ciami

c) Zamawiaj cy nie jest zobowi zany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy
nie przysługuj roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilo ci
i warto ci zamówienia,
d) Dostawca musi dostarczy asortymenty jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie
zamkni tych opakowaniach, posiadaj ce zabezpieczenia, które pozwalaj na prawidłowe
przechowywanie oraz bezpieczny ich transport,
e) wszystkie opakowania asortymentu musz posiada etykiety w j zyku polskim wraz z nazw
produktu, instrukcj u ycia i bezpiecze stwa ich stosowania,
f)

Dostawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres 12 miesi cy od daty
sprzeda y,

g) w przypadku ujawnienia wad jako ciowych asortymentu, braków ilo ciowych lub w przypadku
dostarczenia asortymentów nienadaj cych si do u ycia Zamawiaj cy niezwłocznie po ich
wykryciu powiadomi Dostawc o tym fakcie drog elektroniczn ,
h) Dostawca zobowi zany jest do uzupełnienia braków ilo ciowych i do wymiany wadliwego
asortymentu na wolny od wad i jego odbiór od Zamawiaj cego w terminie 3 dni od zgłoszenia,
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na własny koszt i ryzyko,
i)

ka dej dostawy wynika
b dzie z dyspozycji Zamawiaj cego, okre lanej
wielko
ka dorazowo zamówieniami jednostkowymi, zgłaszanymi drog elektroniczn (na adres
wskazany przez Dostawc ),

j)

Dostawca dostarczy towar w ci gu 5 dni od momentu otrzymania ka dego zamówienia
jednostkowego od Zamawiaj cego, wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
Uwaga: skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego (5 dni) podlega punktacji
zgodnie z kryteriami oceny ofert okre lonymi w ust. 5 pkt 1 lit. b niniejszego zapytania
ofertowego.

k) dostawa i transport asortymentów zrealizowana b dzie transportem Dostawcy na jego koszt
i ryzyko do siedziby Zamawiaj cego tj. Zielonogórskiego Klubu Je dzieckiego PrzylepLotnisko, ul. Przylep-Skokowa 18D w Zielonej Górze w dniach i godzinach pracy
Zamawiaj cego tj. od poniedziałku do pi tku, 800 – 1430,
l)

ceny podane w ofercie s stałe przez cały okres trwania umowy, w tym ceny poszczególnych
pozycji tabel wyliczenia ceny, b d cych jednocze nie zestawieniem asortymentu dla ka dego
z zada ,

za jako
wykonanej dostawy, jej kompletno
m) Dostawca ponosi pełn odpowiedzialno
i zgodno ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiaj cego lub osoby trzecie,
a b d ce nast pstwem niedotrzymania terminów dostawy, wła ciwo ci i jako ci
dostarczonego asortymentu,
n) Dostawcy przysługiwa
b dzie wynagrodzenie za rzeczywist
ilo
zamówionego
i dostarczonego asortymentu ustalonego w oparciu o podane w zło onej ofercie ceny
jednostkowe,
za wykonanie przedmiotu umowy odbywa si b dzie na podstawie faktur
o) płatno
cz ciowych otrzymanych po ka dorazowej dostawie wg cen jednostkowych podanych
w zło onej ofercie,
p) Zamawiaj cy informuje, e przedmiot zamówienia obj ty niniejszym zapytaniem ofertowym
stanowi jeden z elementów zamówienia pn. zakup i dostawa sprz tu w ramach projektu
„Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji
Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II oraz XIII, które udzielane jest w cz ciach,
z których ka da stanowi przedmiot odr bnego post powania,
q) zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie
projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne wł czenie w ramach
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
2.

J zyk i forma post powania: post powanie prowadzi si w j zyku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.

3.

Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:
1) z mo liwo ci realizacji zamówienia wył czone s podmioty, które powi zane s z Zamawiaj cym
lub osobami upowa nionymi do zaci gania zobowi za w imieniu Zamawiaj cego lub osobami
wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególno ci
poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawanie w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;

2) ocena spełniania warunku udziału w post powaniu zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia
– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach:
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a) wypełniony formularz oferty wg zał cznika nr 1,
b) wypełnione i podpisane o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
wg zał cznika nr 2 - o wiadczenie musi by aktualne na dzie zło enia oferty,
c) pełnomocnictwo lub inny dokument okre laj cy zakres umocowania do reprezentowania
Dostawcy, o ile ofert składa pełnomocnik Dostawcy - dokument musi by aktualny na dzie
zło enia oferty.
Uwaga:
− dokumenty, o których mowa powy ej mog by przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
z oryginałem przez Dostawc lub
po wiadczonej na ka dej zapisanej stronie za zgodno
upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy,
− dokumenty, o których mowa powy ej sporz dzone w j zyku obcym, nale y zło y
z tłumaczeniem na j zyk polski,

wraz

− oferta Dostawcy, który nie wyka e, i spełnia wszystkie warunki okre lone w ust. 3 nie b dzie
rozpatrywana.
4.

Sposób obliczenia ceny:
1) cena uwzgl dniaj ca nale ny podatek VAT, podana w ofercie wg zał cznika nr 1 do zapytania
musi obejmowa cały przedmiot zamówienia (ryczałtowa cena brutto) wyceniony w oparciu
o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cy zał cznik nr 3 do zapytania ofertowego
z uwzgl dnieniem postanowie ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego;
2) cena oferty, o której mowa powy ej, musi by wyra ona w złotych polskich, po zaokr gleniu do
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (ko cówki poni ej 0,5 grosza pomija si , a ko cówki
0,5 grosza i wy sze zaokr gla si do 1 grosza);
3) cena oferty podana przez Dostawc zawiera w sobie wszystkie koszty zwi zane z realizacj
przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w adnym przypadku nie
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;
4) cena oferty obejmowa b dzie wyra on w jednostkach pieni nych i podlegaj c zapłacie przez
Zamawiaj cego warto wszystkich zobowi za Dostawcy zwi zanych z wykonaniem zamówienia;
5) cen w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. O informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest warto wyra ona w jednostkach pieni nych,
któr kupuj cy jest obowi zany zapłaci przedsi biorcy za towar lub usług ; w cenie uwzgl dnia
si podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, je eli na podstawie odr bnych przepisów
sprzeda towaru (usługi) podlega obci eniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym, z zastrze eniem pkt 8;
w
6) cena oferty podana przez Dostawc
z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku;

ofercie

musi

by

podana

cyfr

i

słownie,

7) prawidłowe ustalenie nale nej stawki podatku VAT nale y do obowi zków Dostawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054 - tekst jednolity z pó n. zm.);
8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiaj cego obowi zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiaj cy doliczy do ceny
przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowi zek rozliczy zgodnie
z tymi przepisami – w przypadku takim Dostawca składaj c ofert , informuje Zamawiaj cego, czy
wybór oferty b dzie prowadzi do powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego,
wskazuj c nazw (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi do
jego powstania, oraz wskazuj c ich warto bez kwoty podatku.
5.

Kryteria oceny ofert:
1) oferty oceniane b d według poni szych kryteriów i ich wag (znaczenia):
a) cena oferty „C”– waga 60 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwy ej b dzie punktowana oferta proponuj ca najni sz
cen (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskaj odpowiednio mniejsz
liczb punktów (po zaokr gleniu do dwóch miejsc po przecinku - ko cówki poni ej 0,005 pkt pomija
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się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
„C” =

Cmin
---------- x 100 pkt x 60%
Cbad

gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
55% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
b) skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego „T” – waga 40 %
Przy ocenie oferty w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego („T”) będzie
punktowany czas realizacji zamówienia jednostkowego w stosunku do czasu określonego w ust. 1 pkt
5 lit j niniejszego zapytania ofertowego. Punktacja oferty w kryterium „T”:
− za realizację zamówienia jednostkowego w czasie powyżej 72 godzin do 120 godzin od
momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego – 10 pkt,
− za realizację zamówienia jednostkowego w czasie powyżej 24 godzin do 72 godzin od
momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego – 20 pkt,
− za realizację zamówienia jednostkowego w czasie do 24 godzin od momentu wysłania
zamówienia przez Zamawiającego – 40 pkt.
Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ust. 3 pkt 4
formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku nie podania w ust. 3 pkt 4
formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości powyżej 120 godzin, „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub
informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą
liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „T”) w oparciu o podane
w pkt 1 kryteria oceny ofert;
3) jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych
w kryterium „C” + „T”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Dostawcy, który zaoferował
wykonanie zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”).
Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
6.

Złożenie oferty:
1) Dostawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Dostawcy, adresem
Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zielonej Górze, 66-015, ul. Przylep-Skokowa
18D, w terminie do dnia 09. września 2020 r. do godziny 10:00;
3) ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (list polecony), kuriera lub na adres email: alicja.porycka@gmail.com (w tytule: „oferta na zakup i dostawę sprzętu (…) – część 7”);
4) oferta złożona po terminie określonym w pkt 2 (liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego)
i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie będzie rozpatrywana;
5) oferta złożona w terminie określonym w pkt 2 oraz zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;
6) jeden Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Dostawca złoży więcej niż jedną
ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana;
7) dokumenty i oświadczenia wymagane od Dostawcy ubiegającego się o zamówienie (składającego
ofertę):
a) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (przedstawiony
w formie oryginału),
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Zał cznik nr 1

OFERTA
1. Zamawiaj cy:
Zielonogórski Klub Je dziecki Przylep-Lotnisko
ul. Przylep-Skokowa 18D
66-015 Zielona Góra
tel. 668-083-044
e-mail: alicja.porycka@gmail.com
2. Dostawca – nale y poda pełn nazw Dostawcy składaj cego ofert
...................................................................................................................................................................................
adres........................................................................................................................................................................
tel. ....................................................fax ..................................................... e-mail: ……………..……………………
REGON .......................................... NIP .......................................... województwo ………………………………….
(adres do korespondencji .........................................................................................................................................
tel. .................................................. fax .......................................... e-mail: …………………………….……………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
3. Stosownie do tre ci zapytania ofertowego dotycz cego zadania pn. zakup i dostawa sprz tu w ramach
projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej
w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narz dzia i materiały do szkole zawodowych – cz
7
zamieszczonego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz
Zielonogórskiego Klubu Je dzieckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl)1 oferujemy2:
1)

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z ust. 1 pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowi cego zał cznik nr 3 do zapytania ofertowego za cen zgodnie z poni sz tabel :
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5. O wiadczamy, e jest nam znany, sprawdzony i przyj ty zakres prac obj ty zamówieniem oraz zdobyli my
konieczne informacje, potrzebne do wła ciwego przygotowania niniejszej oferty.
6. O wiadczamy, e spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

7. O wiadczamy, e zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców4:
1) ………………………………………………….. (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL), któremu
powierza si wykonanie ni ej opisanego zakresu zamówienia:
a) …………………………………………………………………………,
b) …………………………………………………………………………;
2) ………………………………………………….. (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL), któremu
powierza si wykonanie ni ej opisanego zakresu zamówienia:
a) …………………………………………………………………………,
b) ………………………………………………………………………….
8. O wiadczamy, e zamieszczony w zał czniku nr 4 do zapytania ofertowego projekt umowy akceptujemy
bez zastrze e i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
9. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych z niniejsz ofert na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. W zał czeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i o wiadczenia:
1) wypełnione i podpisane o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu;

3

4

Niepotrzebne skre li
Je eli nie dotyczy – prosz skre li
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2) pełnomocnictwo lub inny dokument okre laj cy zakres umocowania do reprezentowania Dostawcy,
o ile ofert składa pełnomocnik Dostawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – tekst jednolity z pó n. zm.) winno
by zło one w formie oryginału lub kopii po wiadczonej notarialnie).

Ofert sporz dzono dnia ..........................

..................................................................................................
Dostawca lub upełnomocniony przedstawiciel Dostawcy
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Zał cznik nr 2

O

WIADCZENIE

O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. zakup i dostawa
sprz tu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji
Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narz dzia i materiały do szkole zawodowych –
cz
7

ja/my (imi nazwisko) …………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentuj c firm (nazwa firmy) …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………… .
Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam,
wymienione warunki sformułowane przez Zamawiaj cego:

e spełniam/y ni ej

1) nie jestem/jeste my powi zany/ni z Zamawiaj cym lub osobami upowa nionymi do zaci gania
zobowi za w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci
zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególno ci poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawanie w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne i zgodne
wiadomo ci konsekwencji wprowadzenia Zamawiaj cego
z prawd oraz zostały przedstawione z pełn
w bł d przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………………

……………………………………………………….…………..
Dostawca lub upełnomocniony przedstawiciel Dostawcy
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Zał cznik nr 3

Post powanie w sprawie udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa sprz tu w ramach projektu „Lepsze
jutro II” realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze –
zadanie II.6 oraz XIII.8 – narz dzia i materiały do szkole zawodowych – cz
7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieu ywanych narz dzi oraz artykułów je dzieckich
spełniaj cych ni ej wskazane wymagania:
1) kantar:
a)
b)
c)
d)
e)

z mocnego nylonu,
mi kkie, zamszowe podszycie zapobiegaj ce otarciom,
podwójna regulacja,
ró ne kolory,
rozmiar X FULL – 5 szt. / rozmiar FULL – 10 szt;

2) uwi z – 15 szt.:
a) pleciony,
b) z wymiennym, bezpiecznym karabinkiem,
c) długo min. 2 m / rednica min. 13 mm;
3) ochraniacze do wyprowadzania konia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mi kko podszyte wewn trz,
mo liwo prania w pralce,
zapinane na szerokie, mocne rzepy,
ró ne kolory,
rozmiar X FULL – 1 szt. / rozmiar FULL – 2 szt. / rozmiar FULL/COB – 3 szt.
komplet oznacza zestaw 4 szt.: 2 przód + 2 tył);

4) ochraniacze na przednie nogi – (w zestawie 2 przody) - 4 szt.:
a)
b)
c)
d)
e)

mi kko podszyte wewn trz,
mo liwo prania w pralce,
zapinane na szerokie, mocne rzepy,
ró ne kolory,
rozmiar X FULL;

5) smar do kopyt:
a) na bazie lanoliny i olejku tymiankowego z wit. E,
b) opakowanie – 1 litr;
6) ochraniacz na kopyto (but) – 3 szt.:
a) elastyczna skarpeta oraz zapi cie na rzep,
b) materiał pozwalaj cy na oddychanie kopyta,
c) gumowana podstawa,
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d) ró ne rozmiary;
7) nauszniki – 2 szt.:
a)
b)
c)
d)

chroni ce przed owadami,
materiał elastyczny na uszach,
anatomiczny krój,
rozmiar FULL;

8) mydło do skór – 16 szt.:
a) glicerynowe,
b) przeznaczone do czyszczenia i piel gnacji wyrobów skórzanych,
c) opakowanie 250 ml z g bk ;
9) balsam do skór – 8 szt.:
a) zmi kczaj ce i konserwuj ce skór ,
b) z woskiem pszczelim,
c) opakowanie 500 ml;
10) olej do skór – 4 szt.:
a)
b)
c)
d)

przeznaczony do piel gnacji wyrobów skórzanych,
dobry dla skóry podniszczonej,
z lanolin i woskiem pszczelim,
opakowanie 1000 ml;

e) zestaw do sprz tania stajni – 4 szt.: z szufl i por czn skrobaczk ;
11) dziegie /smoła bukowa – 2 szt.:
a) do piel gnacji kopyt ko skich,
b) opakowanie 5 kg;
12) wiadro mi kkie – 4 szt.:
a) z bardzo elastycznego tworzywa o wysokiej wytrzymało ci,
b) z dwoma uchwytami
c) pojemno 26-30 l;
13) pojemnik na szczotki ko skie – 2 szt.:
a) otwarty,
b) mo liwo ustawienia jednego na drugim,
c) z uchwytem do przenoszenia;
2. Dostarczone artykuły musz by fabrycznie nowe, nieu ywane, wolne od wad, nie regenerowane, nie
powystawowe i gotowe do u ycia bez adnych dodatkowych nakładów Zamawiaj cego oraz dopuszczone
do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferowany asortyment musi spełnia wymogi
bezpiecze stwa wynikaj ce z obowi zuj cych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów
w tym zakresie. Wykonany przedmiot zamówienia ma by kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma
słu y , ze szczególnym uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa.
3. Miejsce dostawy: ul. Przylep-Skokowa 18D, Zielona Góra.
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Zał cznik nr 4

PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ……………………..
zawarta w dniu _______________ w ______________________________
pomi dzy:
_____________________________________________ z siedzib w _________________________________
przy ul. ____________________________________________________________________
NIP: _______________________, REGON: _____________________
reprezentowanym przez:
_______________________________________ - _____________________________
_______________________________________ - _____________________________
zwanym dalej „Dostawc ” z jednej strony,
a
Zielonogórskim Klubem Je dzieckim Przylep-Lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra
NIP: 973-00-25-276, REGON: 970207141
reprezentowanym przez:
Konrada Jarowicza – V-ce Prezesa – Dyrektora Zielonogórskiego Klubu Je dzieckiego Przylep-Lotnisko
zwanym dalej „Zamawiaj cym” z drugiej strony,
zwanymi dalej ł cznie „Stronami”
w wyniku przeprowadzenia post powania zgodnie z zasad konkurencyjno ci została umowa o nast puj cej
tre ci:
§ 1.
1. Dostawca zobowi zuje si do realizacji zamówienia w zakresie dostawy narz dzi w ramach zadania pn.
zakup i dostawa sprz tu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez miasto Zielona
Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – zadanie II.6 oraz XIII.8 – narz dzia i materiały
7 zgodnie ze ofert zło on w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
do szkole zawodowych – cz
2. Dostarczone artykuły musz by fabrycznie nowe, nieu ywane, wolne od wad, nie regenerowane, nie
powystawowe i gotowe do u ycia bez adnych dodatkowych nakładów Zamawiaj cego oraz dopuszczone
do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferowany asortyment musi spełnia wymogi
bezpiecze stwa wynikaj ce z obowi zuj cych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów
w tym zakresie. Wykonany przedmiot zamówienia ma by kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma
słu y , ze szczególnym uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa.
3. Realizacja zamówienia nast powa b dzie sukcesywnie, poprzez dostawy cz ciowe do ilo ci i kwot
okre lonych w zał czniku nr 1 do niniejszej umowy (zał cznik nr 1 do zapytania ofertowego). Strony
ka dej dostawy wynika
dopuszczaj zmiany ilo ciowe poszczególnych pozycji asortymentu. Wielko
b dzie z dyspozycji Zamawiaj cego, okre lanej ka dorazowo zamówieniami jednostkowymi, zgłaszanymi
drog elektroniczn na adres Dostawcy: ……………………………………. przez Zamawiaj cego.
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§ 2.
1. Asortyment, o którym mowa w § 1 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiaj cego w terminie ……….
godzin od momentu wysłania ka dego zamówienia jednostkowego.
2. Dostawa i transport asortymentu zrealizowana b dzie transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiaj cego tj. Zielonogórski Klub Je dziecki Przylep-Lotnisko ul. Przylep-Skokowa 18D
Zielona Góra, w dniach i godzinach pracy Zamawiaj cego tj. od poniedziałku do pi tku w godzinach 800 –
1430.
3. Je eli termin dostawy przypada na dzie wi teczny b d dzie wolny od pracy dostawa b dzie wykonana
w pierwszy nast puj cy po nim dzie roboczy.
4. Dostawca zapewnia Zamawiaj cego o dobrej jako ci dostarczonego towaru i jego zgodno ci
z obowi zuj cymi standardami jako ciowymi okre lonymi w przedmiocie zamówienia.
5. Dostawca dostarczy asortymenty jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie zamkni tych
opakowaniach, posiadaj ce zabezpieczenia, które pozwalaj na prawidłowe przechowywanie oraz
bezpieczny ich transport.
6. Wszystkie opakowania asortymentu musz posiada etykiety w j zyku polskim wraz z nazw produktu,
instrukcj u ycia i bezpiecze stwa ich stosowania, pojemno ci oraz dat produkcji z okresem wa no ci.
7. Dostawca ponosi pełn odpowiedzialno za jako wykonanej dostawy, jej kompletno i zgodno ze
zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiaj cego lub osoby trzecie, a b d ce nast pstwem
niedotrzymania terminów dostawy, wła ciwo ci i jako ci dostarczonego asortymentu.
8. W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego ze zło on ofert lub niezgodnego z zamówieniem
jednostkowym lub ujawnienia wad jako ciowych dostarczonego asortymentu, braków ilo ciowych lub
w przypadku dostarczenia asortymentu nienadaj cego si do u ycia Zamawiaj cy niezwłocznie po jego
wykryciu powiadomi Dostawc o tym fakcie drog telefoniczn oraz ponadto drog elektroniczn .
9. Dostawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9, zobowi zany b dzie do odbioru asortymentu
od Zamawiaj cego na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia towaru zgodnego z wymogami,
z zamówieniem jednostkowym, uzupełnienia braków ilo ciowych lub do wymiany wadliwego asortymentu na
wolny od wad w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.
10. Koszty usuwania wad ponosi Dostawca.
§ 3.
1. Umow zawiera si na czas okre lony tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.,
z zastrze eniem ust. 2.
2. Wykorzystanie kwoty okre lonej w § 4 spowoduje automatyczne rozwi zanie umowy na przedmiot
zamówienia okre lony w § 1.
§ 4.
1. Z tytułu nale ytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiaj cy zapłaci Dostawcy
wynagrodzenie ryczałtowe do kwoty ……….. brutto (słownie: …………………………). Dostawca
o wiadcza, e wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia.
2. Kwota okre lona w ust. 1 stanowi maksymalny limit finansowy, do którego Zamawiaj cy mo e realizowa
umow .
zamówionego i dostarczonego
3. Dostawcy przysługiwa b dzie wynagrodzenie za rzeczywist ilo
asortymentu ustalonego w oparciu o podane w zał czniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe produktów.
4. Dostawca zobowi zuje si do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres obowi zywania niniejszej
umowy.
5. Zamawiaj cy nie jest zobowi zany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy nie przysługuj
roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilo ci i warto ci zamówienia.
6. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezale nie od rozmiaru prac i innych wiadcze oraz
ponoszonych przez Dostawc kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie
narzuty i dodatki. Za ustalenie ilo ci prac i innych wiadcze oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wył cznie Dostawca – nieoszacowanie lub
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brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie mo e by
wynagrodzenia ryczałtowego.

podstaw

do

dania zmiany

7. Podstaw zapłaty b d faktury wystawiane na adres: Zielonogórski Klub Je dziecki Przylep-Lotnisko,
66-015 Zielona Góra, ul. Przylep – Skokowa 18D, NIP 973-00-25-276.
8. Płatno za wykonanie przedmiotu zamówienia nast pi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Dostawc w fakturze w terminie 14 dni od daty jej zło enia.
9. Za dat zapłaty nale no ci wynikaj cej z faktury uznaje si dzie obci

enia rachunku Zamawiaj cego.

§ 5.
1. Zgodnie ze zło on ofert Dostawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z udziałem
Podwykonawcy (-ów) …………………………………………………………………………………………………,
za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełn odpowiedzialno .
2. Powierzenie wykonania cz ci przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy
o podwykonawstwo, przez któr nale y rozumie umow w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem s usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowi ce cz
zamówienia, zawart pomi dzy
Dostawc a innym podmiotem (Podwykonawc ). Umowy o podwykonawstwo stanowi zał cznik
do umowy.
3. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy podczas
realizacji umowy mo liwa b dzie jedynie za zgod Zamawiaj cego.
§ 6.
1. Strony postanawiaj , e obowi zuj c je form odszkodowania b d kary umowne.
2. Kary umowne b d naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiaj cemu kary umowne:
a) za ka dy dzie zwłoki w realizacji zamówienia jednostkowego w stosunku do czasu okre lonego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysoko ci 100,00 zł,
b) za ka dy dzie zwłoki w realizacji wymiany asortymentu z ujawnionymi wadami lub niezgodnego ze
zło on ofert lub niezgodnego z zamówieniem jednostkowym lub w uzupełnianiu braków
ilo ciowych w stosunku do czasu okre lonego w § 2 ust. 10 niniejszej umowy w wysoko ci 100 zł,
c) za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego, w cało ci lub cz ci, z przyczyn za które
odpowiada Dostawca, w szczególno ci w zwi zku z nienale ytym wykonaniem przez Dostawc
przedmiotu zamówienia obj tego niniejsz umow w wysoko ci 20 % kwoty wynagrodzeni brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
d) za odst pienie od umowy w cało ci lub cz ci, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Dostawc
w wysoko ci 20 % od kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
2) Zamawiaj cy zapłaci Dostawcy kar umown z tytułu odst pienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Zamawiaj cy – w wysoko ci 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zostanie poprzedzone post powaniem
wyja niaj cym pomi dzy Zamawiaj cym a Dostawc , z którego zostanie sporz dzony protokół podpisany
przez obie strony.
4. W przypadku nie wzi cia udziału przez Dostawc w post powaniu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiaj cy
b dzie uprawiony do sporz dzenia i podpisania jednostronnego protokołu opisuj cego zaistniałe zdarzenie.
Sporz dzenie protokołu nie jest konieczne w przypadku przeprowadzenia post powania wyja niaj cego na
pi mie.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w realizacji zamówienia Dostawca zobowi zany b dzie do ich
usuni cia w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie. Zamawiaj cy mo e odst pi od dania zapłaty
kary umownej w cz ci lub w cało ci, je eli uchybienia zostan przez Dostawc niezwłocznie naprawione.
6. Zamawiaj cemu przysługuje prawo do potr cenia nale no ci z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Dostawcy.
7. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania uzupełniaj cego,
przenosz cego wysoko zastrze onych kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
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§ 7.
1. Zamawiaj cemu przysługuje prawo odst pienia od umowy w nast puj cych okoliczno ciach:
1) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy;
2) Dostawca nie rozpocz ł wykonania przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał
jego wykonywania w okresie obowi zywania umowy i nie podejmuje go mimo pisemnego wezwania
Zamawiaj cego;
3) Dostawca wykonuje swoje obowi zki w sposób uchybiaj cy postanowieniom niniejszej umowy lub
przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiaj cego nie nast puje w zakre lonym terminie
zmiana sposobu ich wykonywania;
4) zmiany cen asortymentu okre lonych w zał czniku nr 1 do umowy (zał cznik nr 1 do zapytania
ofertowego);
5) rozpocz ła si likwidacja Dostawcy;
6) nast pi rozwi zanie firmy Dostawcy;
7) zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Dostawcy.
2. Dostawcy przysługuje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy zawiadomi Dostawc ,
i wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ci nie b dzie mógł spełni swoich zobowi za
wobec Dostawcy.
3. Odst pienie od umowy mo e nast pi
o których mowa w ust. 1 i 2.

w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o okoliczno ciach,

4. Koszty zwi zane z odst pieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odst pienie.
§ 8.
zmiany postanowie
1. Strony dopuszczaj mo liwo
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy:

zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na

1) w zakresie zmiany danych wynikaj cych z przekształce podmiotowych po stronie Dostawcy
skutkuj cych zast pstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a tak e zmiany adresu, nazwy, osób
reprezentuj cych Dostawc ;
2) w zakresie zmiany terminów wynikaj cych z umowy pod warunkiem, e:
a) prace zwi zane z realizacj przedmiotu umowy zostały wstrzymane przez wła ciwe organy
z przyczyn niezale nych od Dostawcy, co uniemo liwia terminow realizacj przedmiotu
zamówienia,
b) z powodu działa osób trzecich uniemo liwiaj cych wykonanie poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia, które to działania nie s konsekwencj winy którejkolwiek ze Stron,
c) z powodu okoliczno ci siły wy szej, np. wyst pienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewn trzne, którego nie mo na było przewidzie z pewno ci (powód , trz sienie ziemi,
po ar, itp.), w szczególno ci zagra aj cego bezpo rednio yciu lub zdrowiu ludzi lub gro cego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
le ca po stronie Zamawiaj cego, b d ca nast pstwem działania organów
d) zaszła okoliczno
administracji, w szczególno ci zwi zanych z realizacj projektu „Lepsze jutro”;
3) w zakresie zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, w stosunku do przewidzianych w zapytaniu
ofertowym wraz z zał cznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, e zmiany te nie
pogorsz wła ciwo ci funkcjonalno-u ytkowych przedmiotu zamówienia i b d korzystne dla
Zamawiaj cego. Zmiany te mog dotyczy okoliczno ci:
a) powoduj cych poprawienie parametrów jako ciowych przedmiotu zamówienia,
b) wynikaj cych z aktualizacji rozwi za z uwagi na post p technologiczny lub zmiany obowi zuj cych
przepisów;
4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymaga okre lonych w § 4 dotycz cych umowy
o podwykonawstwo;
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5) w zakresie zast pienia Dostawcy, któremu udzielono zamówienia przez innego Dostawc w wyniku
poł czenia, podziału, przekształcenia, upadło ci, restrukturyzacji lub nabycia Dostawcy lub jego
przedsi biorstwa pod warunkiem, e inny Dostawca spełnia warunki udziału w post powaniu i nie
zachodz wobec niego podstawy wykluczenia, okre lone w post powaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1
oraz nie poci ga to za sob innych istotnych zmian umowy;
6) w zakresie wprowadzenia zmian o ł cznej warto ci mniejszej ni 10% warto ci wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
2. Wyst pienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczno ci nie stanowi bezwzgl dnego zobowi zania
Zamawiaj cego do dokonania zmian, ani nie mo e stanowi podstawy roszcze Dostawcy do ich
dokonania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotycz ce niniejszej umowy wymagaj
niewa no ci, z wył czeniem okoliczno ci, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

pisemnej formy, pod rygorem

4. Podstaw wprowadzenia zmiany jest pisemne wyst pienie Strony z uzasadnieniem, która jest inicjatorem jej
wprowadzenia.
§ 9.
1. Strony zobowi zuj si do wzajemnego powiadamiania o ka dej zmianie adresu swojej siedziby.
2. Niedopełnienie obowi zku okre lonego w ust. 1 powoduje ten skutek, e pismo wysłane na adres wskazany
w preambule umowy uznaje si za dor czone tak e wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.
§ 10.
Pełnomocnikami Zamawiaj cego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu
zamówienia jest Pan Konrad Jarowicz – V-ce Prezes, Dyrektor Zielonogórskiego Klubu Je dzieckiego PrzylepLotnisko oraz inne osoby/podmioty wskazane przez Zamawiaj cego.
§ 11.
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie
Kodeksu cywilnego.

b d

przepisy

2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostan rozwi zane
rozstrzygni ciu S du powszechnego wła ciwego dla siedziby
polubownie, Strony poddadz
Zamawiaj cego.
3. Umow
Stron.

sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka dej ze
§ 12.

Wykaz zał czników stanowi cych integralne cz

ci umowy:

1) zapytanie ofertowe z zał cznikami;
2) oferta Dostawcy z zał cznikami;
3) umowy o podwykonawstwo.

ZAMAWIAJ CY

DOSTAWCA

……………………………….....................

……………………………….....................
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