
Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia

23-02-2018

Termin składania ofert

27-03-2018

Numer ogłoszenia

1091402

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) – w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania Ofertowego.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
(jeżeli dotyczy);
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem
oferty;
4. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 3 powyżej należy złożyć w terminie do
dnia 27.03.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie:
Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki
kulturowej Polski Wschodniej”,
ul. Franciszka Stefczyka 32b,
20-151 Lublin.
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5. Godziny pracy określono w pkt. 19.6 Zapytania Ofertowego.
6. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt. 4 Ogłoszenia, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie:
Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki
kulturowej Polski Wschodniej”,
ul. Franciszka Stefczyka 32b,
20-151 Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Krupa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia
„Przystanku Kresy”” w ramach projektu pn. „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako
sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: lubaczowski Miejscowość: Basznia Dolna

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Celem zamówienia jest utworzenia „Przystanku Kresy”” w ramach projektu pn. „Wehikuł czasu
Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia
„Przystanku Kresy”” w ramach projektu pn. „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako
sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie, dostawę i montaż Namiotu Sobieskiego - 1 szt.,
2) wykonanie, dostawę i montaż jurt - 2 szt.,
3) dostawę elementów zagrody namiotowej, w tym:
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− siedziska - 6 szt.,
− parasole - 2 szt.,
− płotki zabezpieczające (estradowe) - 40 szt.
4) dostawę lampionów, girland – 30 mb,
5) wykonanie i dostawę chorągwi rycerskich – 2 szt.,
6) dostawę dorożki – 1szt.
3. Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia
odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy.
4. Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na dostarczony
przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.
5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
1) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości
i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla
niego przewidziane prawem,
2) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu,
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów (technicznych i
jakościowych) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego (Opis przedmiotu
zamówienia).

Kod CPV

45223800-4

Nazwa kodu CPV

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,
39522530-1 – Namioty,
39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części,
39295200-8 – Parasole,
34928310-4 - Ogrodzenia ochronne,
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne,
35821000-5 – Flagi,
35821100-6 - Drzewce flagowe,
34910000-9 - Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i
różne części zapasowe.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 21.04.2018 r.

Załączniki

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw
wykluczenia-ZO/MK/1/2018/POPW
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku powiązań-ZO/MK/1

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/10...

3 z 8 23.02.2018, 13:07



/2018/POPW
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego-ZO/MK/1
/2018/POPW
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy-ZO/MK/1/2018/POPW
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia-ZO/MK/1
/2018/POPW
Zapytanie ofertowe - ZO/MK/1/2018/POPW - 23.02.2018 r.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem
tysięcy zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Alior Bank o/Rzeszów, Marcin Krupa Wietlin III 43, 37-543 Laszki
nr rachunku: 36249000050000453026332703
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z adnotacją „Wadium–Zapytanie ofertowe - ZO/MK/2/2017/POPW. Zaleca się dołączenie do
oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Strony umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w przypadku wycofania z oferty
producenta lub dystrybucji produktu o parametrach określonych w ofercie Wykonawcy i
zastąpienie oferowanego produktu nowszym, o parametrach
i funkcjonalności nie gorszych niż wskazane w ofercie. Wykonawca zobowiązuje się do
powiadomienia Zamawiającego o fakcie zmiany w ww. zakresie przed terminem dostawy.
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy produkt za cenę nie wyższą niż podana w ofercie.
Zmiana wyposażenia nie może powodować również zmiany terminu wykonania umowy, o którym
mowa w § 3 ust. 3, zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji oraz innych warunków
realizacji umowy.
3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej. Przez działanie siły wyższej
należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy,
które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z
umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz
wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie
umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych
zmian.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ
na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać
ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu
umowy zmianie może ulec kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust.
1.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie.
Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.
7. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy
dokona oceny zasadności zmiany umowy.
8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 5 może wystąpić również Zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
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a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru
stanowiącego (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego
w pkt. 6.2. Zapytania Ofertowego.
b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do
Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.3. Zapytania
Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 powyżej lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dni, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5 Wytycznych horyzontalnych.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Oferowana cena (C) - 100% = 100 pkt,
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: Pc = Pn/Pb x 100 pkt
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami
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wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z
udziału w postępowaniu wykonawcę, który:
2.1. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo pkt.
6.3.2. lit. a) - d) Zapytania ofertowego,
2.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 2.2;
2.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
2.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
2.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
2.12. wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
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układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.);
2.13. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.14. wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

MARCIN KRUPA

Adres

37-543 Wietlin Trzeci

podkarpackie , jarosławski

NIP

7921835878

Tytuł projektu

Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski
Wschodniej

Numer projektu

POPW.01.03.02-18-0006/16-00
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