MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Częstochowa, dn. 25.11.2014 r.
DOA.3411/0-101/14/MM

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
„DOSTAWA PACZEK Z ARTYKUŁAMI CZYSTOŚCIOWYMI DLA PODOPIECZNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE”
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00
fax. 034 372-42-50
e-mail : mops@czestochowa.um.gov.pl
NIP: 573-23-02-950
REGON: 002741290
ROZDZIAŁ I – TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w trybie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paczek z artykułami czystościowymi dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 r.
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39813000-4 Pasty i proszki czyszczące
33711900-6

Mydło

33721200-2

Maszynki do golenia

33711720-0

Pasta do zębów

33711110-1

Dezodoranty

33711610-6

Szampony

33771100-6

Podpaski lub tampony

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę paczek z artykułami
czystościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
1/8

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

1. Łączna liczba paczek z środkami czystości dla podopiecznych wynosi odpowiednio:
• dla mężczyzn 1164 sztuki;
• dla kobiet 600 sztuk.
2. Dostawa paczek odbywać się będzie raz na kwartał w następujących terminach:
• do dnia 15 stycznia 2015 r.;
• do dnia 15 kwietnia 2015 r.;
• do dnia 15 lipca 2015 r.;
• do dnia 15 października 2015 r.
3. Miejsca realizacji dostaw oraz ilość paczek (z uwzględnieniem podziału na paczki dla
mężczyzn i kobiet) w ramach każdorazowej dostawy zawiera poniższa tabela:
MIEJSCE DOSTAWY

PACZKI

ILOŚĆ

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1 w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22

Dla mężczyzn

111

Dla kobiet

51

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2 w Częstochowie,
ul. Staszica 10

Dla mężczyzn

150

Dla kobiet

90

Zespół Pomocy Osobom Bezdomnym
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 26

i

Grupom Wybranymi Dla mężczyzn
Dla kobiet

30
9

4. Szczegółowy asortyment paczek z artykułami czystościowymi zawarty jest w formularzu
cenowym – załącznik nr 2.
5. Oferowana gramatura środków czystości wchodzących w skład poszczególnych paczek
nie może być mniejsza niż gramatura wskazana przez Zamawiającego.
6. Dostarczane w ramach paczek środki czystości muszą być fabrycznie nowe,
zapakowane przez producenta w oryginalnych opakowaniach.
7. Okres przydatności dostarczanych w ramach paczek produktów nie może być krótszy
niż ¾ określonego dla nich przez producenta okresu przydatności licząc od dnia
dostawy.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu
zamówienia i zobowiązuje się natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad.
9. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem towaru do Zamawiającego, w tym koszty
przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
10. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych ze złożoną ofertą lub wadliwych,
Zamawiający zwróci niezgodny czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca
będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego
w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia reklamacji.
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11. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych produktów do
momentu ich odebrania przez pracownika Zamawiającego.
ROZDZIAŁ III – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2015 r., przy czym
umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 02.01.2015 r.
ROZDZIAŁ IV – INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych usług.

część

usług

podwykonawcom,

ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Powyższe zobowiązanie musi być przedstawione
w oryginale.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw.
konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy z warunków określonych pkt 1 – 4 winien
spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
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ROZDZIAŁ VI – INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
do oferty należy dołączyć:
• oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik nr 4;
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2;
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp – załącznik nr 5;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
formularz ofertowy;
Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
ROZDZIAŁ VII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (pokój nr 10) w terminie do dnia
08.12.2014 r. do godz. 11:30.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie, nie zostaną
rozpatrzone.
ROZDZIAŁ VIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w istotnych warunkach zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
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3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami
określonymi w istotnych warunkach zamówienia.
4. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na formularzach stanowiących załączniki do
istotnych warunków zamówienia. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty
wymienione w załączniku nr 3 – Wykaz wymaganych dokumentów.
5. Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz
z tłumaczeniami na język polski.
8. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany
muszą być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę.
9. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Ofertę umieszcza się w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa Wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
„DOSTAWA PACZEK CZYSTOŚCIOWYCH”
Nie otwierać przed dniem ….................................... godz. 11:30

11. Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
12. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej
de-kompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE
STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.
13. Na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami
telefonów wg wzoru określonego w pkt 10 (dopuszcza się odcisk pieczęci), aby można
było zwrócić ofertę w przypadku złożenia po terminie.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonych ofert muszą zostać złożone
w kopercie, według takich samych zasad jak składana oferta, dodatkowo oznaczonym
napisem „Zmiana”.
16. Wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia o wycofaniu oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w kopercie, według takich samych zasad jak
składana oferta, dodatkowo oznaczonym napisem „Wycofanie”.
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17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie
muszą być umieszczone w odrębnie zaklejonej kopercie oznaczonej klauzulą „Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ IX – WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Należność za wykonane dostawy będzie płatna przelewem w terminie 30 dni licząc od
dnia wystawienia faktury VAT na konto wskazane przez Wykonawcę w treści faktury, za
każdą dostawę odrębnie.
2. Fakturę za wykonaną dostawę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie
7 dni od zakończenia dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałych cen jednostkowych paczek ze
środkami czystościowymi przez cały okres realizacji zamówienia.
ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy zawierający wykaz
oferowanych produktów, a następnie przenieść ją do formularza ofertowego. Cena
podana w tym załączniku i w formularzu ofertowym będzie ceną ryczałtową.
2. Cena wykazana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia.
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub
informację o zwolnieniu z VAT-u.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
ROZDZIAŁ XI – KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena - 100 %
Oferty będą oceniane według wzoru:
Cn
P1 =

Cb

x 100

gdzie:
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P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
UWAGA!
Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalną możliwą oceną
oferty jest 100 punktów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone
w istotnych warunkach zamówienia i otrzyma największą liczbę punktów.
ROZDZIAŁ XII – ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE
MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zawiera załącznik nr 6 – Wzór
umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJA O SPOSOBIE I OSOBACH UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 368 32 75.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Michał Zieliński – e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.um.gov.pl
Marcin Michoń – e-mail: mmichon@mops.czestochowa.um.gov.pl
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Załączniki:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
• Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;
• Załącznik nr 3 – Wykaz wymaganych dokumentów;
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
• Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
• Załącznik nr 6 – Wzór umowy.
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