Opole dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.1.3/1/4/2018
(ZMIANA z dnia 22.04.2018 dotycząca zapisów punktu 7.6.2)
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia basenu objętego
Projektem o nazwie „Rozwój zintegrowanego przestrzennie regionalnego produktu turystycznego z
wykorzystaniem najnowszych technologii w firmie Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. Sp. k. w Pokrzywnej”
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Poddziałanie 02.01.03 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
Pokrzywna 76
48-267 Jarnołtówek
osoba do kontaktu :
Tomasz Gorzelanny , tel. 607 663 835;

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest 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.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia basenu (zgodnie z
poniższym zestawieniem) wchodzącego w zakres rzeczowy (zadanie nr 2) realizowanego
projektu , o funkcjonalności i parametrach technicznych nie gorszych niż opisane poniżej.
Część nr 1 – Dostawa wyposażenia basenu
Zakres dostawy obejmuje pozycje 1 do 11 poniższego zestawienia.
Część nr 2 – Dostawa podnośnika basenowego
Zakres dostawy obejmuje pozycję nr 12 poniższego zestawienia

Lp.

NAZWA SPRZĘTU

Parametry techniczne

Ilość
sztuk/
zestawów

Część nr 1 – Dostawa wyposażenia basenu
1.

Leżak basenowy

wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (np.
polipropylen). Konstrukcja typu "monobloc"
zapewniająca trwałość i odporność na intensywne
użytkowanie, składane i regulowane oparcie
gwarantujące komfortowe warunki wypoczynku, tylne
nogi wyposażone w kółka
Wymiary ok.: dł. - 1900mm, szer. - 670mm, wys. 300/850mm
Wymiary ok. 100x40x45 cm, wyprodukowana z
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, gładkie profile,
odporność na czynniki fizyko-chemiczne
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2.

Ławeczka basenowa

3.

Wieszak basenowy

Wykonany ze znalu pokrytego chromem. Mocowany do
ściany za pomocą śrub.

8

4.

Szafa ubraniowa

Wyposażona 2 szt. drzwiczek w kształcie litery L dających
dostęp do dwóch symetrycznych przegród szafki,
wyposażonych w zawiasy samodomykające i zamki z
kluczykami. Nogi regulowane. Wyposażone w ławeczkę
do przebierania. wymiary ok.: 200 cm x 80 cm x 46 cm

16

5.

Kosz

6.

Suszarka basenowa

Z pedałem, z białego tworzywa sztucznego.
Wymiary ok.: 40x40x40 cm
moc urządzenia min 750W
strumień powietrza o objętości ok. 15 l/s
elastyczny wąż o długości ok. 1,5 metra
Wymiary ok.: 30 x 20 x 30 cm
stal nierdzewna

7.

Lustro

Wykonane na wymiar, ok. 130x80x0,4 cm, szlifowane
brzegi tafli, tył zabezpieczony powłoką antykorozyjną,
odporne na wilgoć.
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8.

Dozownik mydła

Pojemność: ok. 1 litr
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biały
Wymiary ok.: 286 x 113 x 105 mm
Sposób uruchamiania: przycisk
Sprężyna: stal hartowana
Wymiary ok.: 291 x 332 x 135 mm
Materiał: tworzywo ABS
Kolor: biały
System: H3 - system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ
Pojemność: do 300 szt. ręczników
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3

Pojemnik na papier
toaletowy

Wymiary roli: 180 mm - 220 mm
Trzpień: 45 mm / 55 mm
Materiał obudowy: plastik ABS
Kolor obudowy: biało - szary
Wymiary ok.: 260 x 240 x 130 mm
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Wieszak na ręczniki

Podwójny wieszak łazienkowy. Wykonany ze znalu
pokrytego chromem. Mocowany do ściany za pomocą
śrub.

9.
Podajnik ręczników
papierowych
10.

11.
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Część nr 2 – Dostawa podnośnika basenowego
12.

Podnośnik basenowy

3.1

Szacunkowe Parametry techniczne: Maksymalne
obciążenie: 110 kg
Zasięg ramienia: 115 cm
Czas opuszczania podnośnika z obciążeniem: 23 sek.
Czas podnoszenia ramienia podnośnika z obciążeniem
17 sek.
Waga urządzenia: 120 kg
Bateria: 24 V

Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach nie
gorszych od parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne
wskazane w opisie parametrów znaki towarowe bądź nazwy własne, itp. – stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny przedmiotu
zamówienia. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych
parametrach jakościowych jak opisane powyżej.
3.2
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w odniesieniu do przedmiotu zamówienia obejmuje
kody:
43.32.41.00-1 Urządzenia do basenów kąpielowych.
39.00.00.00-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe ( z
wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące .
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
4.1 Wykonawca w formularzu oferty wskaże termin wykonania zamówienia, przy czym termin
realizacji nie może przekroczyć 31.07.2018 r.
5.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU :

5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu .
Zakres wykluczenia opisano w punkcie 11 niniejszego zapytania.
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie (wzór stanowi
załącznik nr 2), na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

5.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie pod warunkiem załączenia
do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich konsorcjantów/wspólników,
obejmującego między innymi swym zakresem upoważnienie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.3

5.4

Dodatkowo do oferty należy załączyć odrębne oświadczenia wszystkich
konsorcjantów/wspólników o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w odniesieniu
do zapisów pkt. 11 niniejszego zapytania .
Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o złożone pełnomocnictwo oraz
wymagane oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) na zasadzie „spełnia/nie
spełnia”
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są do
zawarcia umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych Wykonawców
oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać
przedstawienia mu do wglądu w/w umowy.
Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą solidarnie i bezwarunkowo
odpowiedzialni przed Zamawiającym za wykonanie umowy. Ponadto powiadomią
Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do
podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób, i na adres którego
doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
6.1

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

6.2

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wg wzoru formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6.3

Oferta i załączniki muszą być wypełnione przy użyciu edytora teksu we wszystkich
wymaganych polach.
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6.4

Do oferty muszą zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki.

6.5

Oferta i załączniki winny być opatrzona pieczęcią firmową i podpisane przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

6.6

W przypadku przekazywania dokumentacji pocztą tradycyjną bądź poprzez dostarczenie do
siedziby Zamawiającego, formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (sporządzonymi
na bazie dostępnych wzorów) musi być złożony w oryginale. Inne dokumenty składane są w
postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentacji.

6.7

W przypadku przekazywania dokumentacji drogą elektroniczną, załączane skany winny być
wykonane odpowiednio z dokumentów będących oryginałami lub z uwierzytelnionych kopii.
W sytuacji, gdy złożona w formie elektronicznej oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
wybrany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego oryginały składanych w
postępowaniu dokumentów przed terminem zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

6.8

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian/ uzupełnień /dopisków i.t.p. w załączonych
wzorach dokumentów.

6.8

Oferty przygotowane w inny niż wyżej opisany sposób nie będą podlegały ocenie.

7. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :
7.1

Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska
najwyższą liczbę punktów .

7.2

Na łączną ocenę składać się będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach.

7.3

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa , której projekt stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zapytania.

7.4

Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia.

7.5

Kryteria punktowe i sposób oceny:

7.5.1

kryterium : cena – waga 85 pkt.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punktacja pozostałych ofert
zostanie wyliczona wg poniższego wzoru.
Cena wyliczana wg wzoru : C=Cn/Co x 85 pkt; gdzie
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Cn – cena netto najtańszej oferty
Co – cena netto ocenianej oferty
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Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną w stosunku do cen
rynkowych.
7.6.2

kryterium : okres rękojmi – waga 15 pkt. (ZMIANA z dnia 22.04.2018)
Oferta z najdłuższym udzielonym okresem rękojmi (jednolitym dla całego zamówienia i nie
krótszym niż 24 miesiące) otrzyma 15 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
T= To/Tn x 15 pkt., gdzie
T- ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres rękojmi”
Tn – najdłuższy okres rękojmi , liczony w miesiącach , począwszy od daty odbioru końcowego
To – okres rękojmi wskazany na rozpatrywanej ofercie

8.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT :

8.1

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail :
tomasz.gorzelanny@gorzelanny.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub
dostarczona do siedziby Zamawiającego.

8.2

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.05.2018

8.3

Otwarcie ofert i wyłonienie Wykonawcy nastąpi w dniu 08.05.2018r.

9.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA :

9.1

Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana w bazie konkurencyjności oraz
na stronie internetowej Zamawiającego www.gorzelanny.pl/baseny.pl.

9.2

Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
spełniającą wszelkie wymogi i uzyska najwyższą liczbę punktów wynikających z ww. kryteriów
oceny ofert.

10.

INFORMACJE DODATKOWE :

10.1
10.2

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert.
W sytuacji, w której w wyniku niniejszego postępowania wyłonieni zostaną wykonawcy
działający wspólnie np. konsorcjum , Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian
w załączonym projekcie umowy, w celu określenia między innymi: zakresu robót i
odpowiedzialności poszczególnych konsorcjantów/wspólników oraz sposobu rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych w podziale innym niż wskazany w punkcie 3 niniejszego zapytania .
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

10.3
10.4

10.5
10.6
10.7
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10.8





10.9

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z
Wykonawcą (w formie aneksu, za pisemną zgodą obu stron,) z powodu:
wystąpienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy opóźnienia w terminie realizacji dostawy,
oraz jej rozliczenia, bądź opóźnienia wskutek wystąpienia okoliczności, których żadna ze
stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy,
wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
zmiany istotnych regulacji prawnych
Termin związania ofertą , licząc od dnia otwarcia ofert wynosi 30 dni.

11. ZAKRES WYKLUCZENIA – INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ :
11.1

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty,
które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i 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,
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.

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA :
12.1

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z
ofert bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12.2

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

13.

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW :

13.1

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

13.2

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niewykluczeniu

13.3

Załącznik nr 3 – wzór umowy
Członek Zarządu
Tomasz Gorzelanny
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