Projekt pn.: „Komplementarni w działaniu” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, dn. 13.11.2018 r.
Znak sprawy: SO.261.4.11.2018.MZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia:
Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 sztuk niszczarek biurowych, których
minimalne parametry zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
3. Niszczarki muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych oraz
posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.
4. Wykonawca dostarczy niszczarki do siedziby Zamawiającego przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2 na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca zapewni wstawienie niszczarek bezpośrednio do przygotowanego przez
Zamawiającego pomieszczenia.
6. Wykonawca wraz z niszczarkami przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku
polskim oraz karty gwarancyjne urządzeń.
7. Odbiór urządzeń nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez uwag przez
obie Strony umowy.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą, z tym że nie dłuższy niż 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Jeśli Wykonawca nie poda w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego) oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny
ofert termin 7 dni.

Sekcja Organizacyjna
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY
DO OFERTY:
1 Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

DOŁĄCZYĆ

2

Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 3)

3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4)

4

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument
może pobrać

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub/i oferty wspólnej składnej przez
kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników spółki/członków
konsorcjum musi złożyć dokumenty wymienione w poz. 2 oraz 3.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt IV zapytania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim drogą elektroniczną
na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl
2. Oferty powinny być przesłane w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).
3. 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.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2018 r. o godz. 13:00. Oferty złożone po
tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
VII. UDZIELANIE INFORMACJI:
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem
zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 37 242 26.
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest: Pan Michał Zieliński
– e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena ofertowa winna być wartością wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać obowiązujący podatek od
towarów i usług VAT lub informację o zwolnieniu z VAT-u.
2. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
IX. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Strona 2 z 5

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena [C]

60 %

60 punktów

Termin dostawy [T]

40 %

40 punktów

Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Cena oferty – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona
według następującego wzoru:
C=

Cn
Cb

x 60

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium „cena”
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Termin realizacji dostawy (T) liczony od dnia udzielenie zamówienia, tj. od daty
zawarcia umowy – w tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia
Wykonawcy o terminie realizacji dostawy niszczarek, podanym w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji
dostawy musi być realny do zachowania, jednak nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostawy należy podać w pełnych
dniach. Nie dopuszcza się możliwości przedstawienia terminu realizacji dostawy
z dokładnością do godziny. Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie
obliczona według następującego wzoru:
T=

Tn
Tb

x 40

gdzie:
T – liczba punktów
Tn – oferta z najkrótszym terminem realizacji dostawy
Tb – termin realizacji dostawy wskazany w badanej ofercie
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250;
2) inspektor
ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie dostępny jest pod numerem tel. 34 372 42 44, e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
niszczarek biurowych w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty
30.000 € netto;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.
z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych dostaw.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub
złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia
wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
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3)

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
• Minimalne parametry techniczne – załącznik nr 2,
• Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 3,
• Wzór umowy – załącznik nr 4.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
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