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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ,l\CEGO 

Fundacja Aktywizacja 

UI. Wisniowa 40b lok.8 

02-520 Warszawa 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 

Przedmiotem zam6wienia Sq sukcesywne dostawy do opolskiego Oddziatu Zamawiajqcego 

artykut6w biurowych wyszczeg61nionych w specyfikacji dot. towaru stanowiqcej zatacznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

Zakup materiat6w dokonany b~dzie na podstawie cen jednostkowych okreslonych specyfikacji 

dot. towaru stanowiqcej zafctcznik nr 2 do zapytania ofertowego. Realizacja dostawy b~dzie 

wykonywana na podstawie odr~bnego zam6wienia przestanego e-mailem, nie cz~sciej niz raz na 

miesiqc, wedtug zapotrzebowania w kt6rym Zamawiajqcy okresli szczeg6towy zakres dostawy tj. 

asortyment, iloSC. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc zam6wienie do siedziby Centrum 

Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Os6b Niepetnosprawnych, ul. Ozimska 25 45-057 Opole. 

3. WSP6LNY StOWNIK ZAM6WIEN (CPV) 

30.19.00.00-7 R6zny sprz~t i artykuty biurowe 

22 .81.63.00- Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

Dostarczenie artykut6w biurowych zgodnie z treSciq niniejszego zapytania ofertowego. 

Koszty dostawy artykut6w biurowych ponosi Wykonawca . Wykonanie ustugi zgodnie z umowq. 

5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJ,l\CEGO 

Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejszq ofert~ dot. dostawy artykut6w biurowych, spetniajqcq 

warunki okreslone w zapytaniu ofertowym. Szczeg6towe warunki realizacji zam6wienia zostanq 

ustalone z wybranym Wykonawcq. 

Centrum Edukacji i Aktywizacj i Zawodowej Os6b Niepelnosp rawnych w Opolu 

ul. Ozimska 25 I t: +48 77 542 19 01 I opole@idn.org.pl 
45-057 Opole f: +48 77 442 42 22 www.aktywizacja.org.pl 



KAPITAt LUDZKI 
NARODOWA SIRATtGIA SPOJN~I 

Fundacja 
Aktywizacja 

UNIA EUROPEJSKA CJ•••. 
EUROPEJSKI • • 

FUNDUSZ SPOlECZNY • • • • • 

Projekt Wsparcie srodowiska os6b niepelnosprawnych z teren6w wiejskich I malomiasteczkowych 
jest wsp61finansowany ze srodk6w Unii Europejsk iej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego 

6. TERM IN I MIEJSCE WYKONANIA ZAM6WIENIA 

Te rmin wykonania przedmiotu zam6wienia - od podpisania umowy do 27.02.2014 lub do 

wyczerpania zam6wienia jeieli nastctpi to przed dniem 27.02.2014 r. 

M iejsce wykonania przedmiotu zam6wienia : 45-057 Opole, ul. Ozimska 25, II pi~tro . 

7. WARUNKI UDZIAtU W POST~POWANIU 

0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegae si~ wykonawcy, kt6rzy: 

I) Prowadzci dziatalnose gospodarczci w zakresie sprzedazy i dostawy artykut6w biurowych, 

2) Nie sci powicizani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajcicym . 

8. DOKUMENTY WYMAGANE W CHU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNK6W 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunk6w udziatu w post~powaniu : 

I) Dokumenty rejestrowe prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, 

2) Oferta wraz z kalkulacjq cenowci, 

3) Oswiadczen ie Wykonawcy o braku powicizan kapitatowych lub osobowych z Zamawiajcicym . 

9. WALUTA, W JAKIEJ B~DJ\ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIJ\ZANE Z REALIZACJJ\ 

NINIEJSZEGO ZAM6WIENIA 

Rozl iczenia zwicizane z realizacjci zam6wienia b~dct prowadzone w PLN . Ptatnose zostanie dokonana w 

terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury/rachunku . Podstawa do 

wystawienia fakturv jest protok6t odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen podpisany przez Strony 

umowy. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna posiadae form~ pisemnci, bye opatrzona pieczcitkci firmowci, zawierae dat~ 

sporzcidzenia oraz pod pis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Sktadajcicy ofert~ musi przedtozye: 

a. Wypetnionci ofert~ Wykonawcy (wg wzoru stanowicicego zatcicznik nr 1 do niniejszego 

zapytan ia ofertowego) 

b. Wypetnionci specyfikacja dot. towar6w (wg wzoru stanowicicego zatcicznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego) 

c. Wypetnione oswiadczen ie o braku powicizan kapitatowych lub osobowych 

z Zamawiajcicym (wg wzoru stanowicicego zatcicznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego) 

d. Kserokopi~ dokument6w potwierdzajcicych prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w 

zakresie przedmiotu zam6wienia (kopie dokument6w muszci bye potwierdzone za 

zgodnose z oryginatem przez osob~ uprawnionci do reprezentowania Zamawiajcicego), 
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e. Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert~ sktada petnomocnik. 

3. Dokumenty ztoione w j~zyku obcym powinny bye przettumaczone na j~zyk polski oraz 

dodatkowo poswiadczone za zgodnose z oryginatem przez Wykonawc~ . 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty muszq bye parafowane wtasnor~cznie przez 

osob~ podpisujqcq ofert~. 

5. Zaleca si~ , aby wszystkie zapisane strony oferty byty kolejno ponumerowane. 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI~ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Osobq uprawnionq do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest Patrycja Wieczniak, 77 542 19 02. 

12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSOB ZtOiENIA OFERTY 

Ofert~ przygotowanq zgodnie z treSciq zapytania ofertowego nalezy przestae w terminie do 

11.12.2013 r. do godziny 16:00 (decyduje data wptywu zapytania ofertowego do siedziby Oddziatu) 

lub dostarczye osobiscie do siedziby Oddziatu (45- 057 Opole, ul. Ozimska 25, II pi~tro) . Opis koperty 

powinien zawierae ,,Oferta cenowa na .. .. . nr post~powania .... z dnia ... " 

Rozpatrzenie ofert nastqpi w dniu 12.12.2013 do godziny 12.00. 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I WVBORU WVKONAWCY 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy dokona oceny wyboru ofert sposr6d 

Ustugodawc6w w oparciu o ponizsze kryteria: 

Kryterium wyboru ofert: 100% cena 

14. SPOSOB OBLICZENIA OFERTY 

Punkty za kryterium cena zostanq obliczone na podstawie wzoru : 

Cena brutto oferty najtanszej 

100 = ilose punkt6w 

Cena brutto oferty badanej 

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzszq ilose punkt6w. Wyboru 

najkorzystniejszej oferty dokona komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje si~ odwotan . 

Zamawiajqcy zastrzeqa sobie moiliwosc niedokonania wyboru oraz moiliwosc prowadzenia 

neqocjacji. 
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15. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BVC DOPEtNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CHU ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie ztoi:onej oferty, zostanie sporzqdzona umowa, podpisana przez obie strony. 

Wykonawca wystawi faktur~ VAT po wykonaniu ustugi. 

16. UNIEWAiNIENIE POST~POWANIA 

Zamawiajqcy zastrzega sobie moi:liwosc uniewai:nienia post~powania bez podania przyczyny. 

W przypadku uniewai:nienia post~powania, Zamawiajqcy nie ponosi koszt6w post~powania. 

17. FINANSOWANIE 

Zam6wienie jest wsp6tfinansowane ze srodk6w Un ii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Spotecznego w ramach projektu pn ,,Wsparcie srodowiska os6b niepetnosprawnych z teren6w 

wiejskich i matomiasteczkowych". 

18. UWAGI KONCOWE 

1. Z moi:liwosci realizacji zam6wienia b~dq wytqczone podmioty, kt6re powiqzane sq z 

beneficjentem lub osobami upowai:nionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitatowo. 

2. Niniejsze ogtoszenie nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zam6wien publicznych, a 

propozycje sktadane przez zainteresowane podmioty nie sq ofertami w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiqzania Fundacji Aktywizacji do 

zawarcia umowy. Fundacja Aktywizacja moi:e odstqpic od podpisania umowy bez podania 

uzasadnienia swojej decyzji. 

19. POSTANOWIENIA KONCOWE 

Do zapytania ofertowego dotqczono: 

Zatqcznik nr 1 - Oferta wykonawcy 

Zatqcznik nr 2 - Specyfikacja dotyczqca towar6w 

Zatqcznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiqzan kapitatowych lub osobowych z Zamawiajqcym 

Centnim Edukac.11 Aktywfzacjl Z11w 11<:11" ·., 
( )' i'1h :\ it·;w!nn~prawnwh 

h11 f\1\\lll~ 'JJJ11.ilu I w1d\11..,11 \"1~" ... ·.1 ... _1<1 w Opolu 

~~\{ 
1J~re11ika Bielaczyc 

(data i podpis) 
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