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ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAW~ ARTYKUt6W SPOiYWCZYCH NA TERENIE MIASTA OPOLA 

Nr postc=;powania: 27 /10/2013, data: 16.10.2013 r. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO 

Fundacja Aktywizacja 
ul. Wisniowa 40 b lok. 8 
02-520 Warszawa 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 

Przedmiotem zam6wienia Sq sukcesywne dostawy do opolskiego Oddziatu Zamawiajqcego artykut6w 
spozywczych wyszczeg61nionych w specyfikacji dot. towaru stanowiqcej zat9czn ik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
Zakup materiat6w dokonany b~dzie na podstawie cen jednostkowych okreslonych specyfikacji dot. 
towaru stanowi9cej zat9cznik 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 t j . asortyment, ilosc. 
Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc zamow1enie do siedziby Centrum Edukacji 
i Aktywizacji Zawodowej Os6b Niepetnosprawnych, ul. Ozimska 25 45-057 Opole. 

3. WSP6LNY StOWNIK ZAM6WIEl\I (CPV) 

15800000-6 R6zne produkty spozywcze 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

Dostarczenie artykut6w spozywczych zgodnie z tresciq niniejszego zapytania ofertowego. 
Koszty dostawy artykut6w spozywczych ponosi Wykonawca . Wykonanie ustugi zgodnie z umowq. 

5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJJ\CEGO 

Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejszq ofert~ dot. dostawy artykut6w spozywczych, spetniajqCq 
warunki okreslone w zapytaniu ofertowym. Szczeg6towe warunki realizacji zam6wienia zostanq 
ustalone z wybranym Wykonawcq. Zamawiajqcemu przystuguje prawo zamkni~cia trybu niniejszego 
post~powania bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert. Z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia 
wobec Zamawiajqcego. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawc6w, z kt6rymi b~dq 
prowadzone negocjacje. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo podj~cia negocjacji z Wykonawcami, w 
wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczq kwot~ jakq Zamawiajqcy moie przeznaczyc na 
realizacj~ zam6wienia . Zamawiajqcemu przystuguje prawo zamkni~cia trybu niniejszego zapytania bez 
wybrania kt6rejkolwiek z ofert. Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ do przygotowywania nie wi~cej niz 
trzech zam6wien wg zapotrzebowania okreslajqcego szczeg6towy zakres dostawy tj . asortyment, 
ilosc, srednio raz/miesiqc. Zapotrzebowanie przesytane b~dzie drogq elektronicznq. 
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6. TERM IN I MIEJSCE WYKONANIA ZAM6WIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia: od podpisania umowy do 31.01.2014 lub do 
wyczerpania zam6wienia jezeli nastctpi to przed dniem 31.01.2014 r. 
Miejsce wykonania przedmiotu zam6wienia : 45-057 Opole, ul. Ozimska 25, II pi~tro 

7. WARUNKI UDZIAtU W POSTl;POWANIU 

0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegae si~ wykonawcy, kt6rzy: 
l) Prowadzq dziatalnose gospodarczq w zakresie sprzedaiy i dostawy artykut6w spoiywczych, 
2) Nie sq powiqzani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajqcym. 

8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNK6W 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia wa runk6w udziatu w post~powaniu : 

l) Dokumenty rejestrowe prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, 
2) Oferta wraz z kalkulacjq cenowq, 
3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku powiqzan kapitatowych lub osobowych z Zamawiajqcym. 

9. WALUTA, W JAKIEJ Bl;DJ\ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIJ\ZANE Z REALIZACJJ\ 
NINIEJSZEGO ZAM6WIENIA 

Rozliczenia zwiqzane z realizacjq zam6wienia b~dq prowadzone w PLN. Ptatnose zostanie dokonana w 
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury/rachunku . 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna miee form~ pisemnq, bye opatrzona pieczqtkq firmowq, zawierae dat~ 
sporzqdzenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Sktadajqcy ofert~ musi przedtozye: 
a. Wypetnionq ofert~ Wykonawcy {wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego), 
b. Wypetniona specyfikacja dot. towar6w {wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego) 
c. Wypetnione oswiadczenie o braku powiqzan kapitatowych lub osobowych 

z Zamawiajqcym {wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego) . 

d. Kserokopi~ dokument6w potwierdzajqcych prowadzenie dziatalnosci gospodarczej 
w zakresie przedmiotu zam6wienia {kopie dokument6w muszq bye potwierdzone 
za zgodnose z oryginatem przez osob~ uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy, 

e. Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert~ sktada petnomocnik. 
3. Dokumenty ztozone 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. 
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11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI~ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Osobq uprawnionq do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest Paulina Gleska, tel. 508501336. 

12. MIEJSCE, TERMINI SPOS6B ZtOZENIA OFERTY 

Ofert~ przygotowanq zgodnie z treSciq zapytania ofertowego nalezy przestac w terminie do 30 
pazdziernika 2013 r. do godziny 16:00 (decyduje data wptywu zapytania ofertowego do siedziby 
Oddziatu) lub dostarczyc osobiscie do siedziby Oddziatu (45-057 Opole, ul. Ozimska 25, II pi~tro) . Opis 
koperty powinien zawierac "Oferta cenowa na ... nr post~powania ... z dnia ... " 
Rozpatrzenie ofert nastqpi w dniu 31 pazdziernika 2013 do godziny 12:00. 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy dokona oceny i wyboru ofert sposr6d 

Ustugodawc6w w oparciu o ponizsze kryteria: 

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena 

14. SPOS6B OBLICZENIA OFERTY 

Punkty za kryterium cena zostanq obliczone na podstawie wzoru: 

Cena brutto oferty najtanszej 

X 100 = liczba punkt6w; 

Cena brutto oferty badanej 

15. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPEtNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CHU ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie ztozonej oferty, zostanie sporzqdzona umowa, podpisana przez obie strony. Wykonawca 

wystawi faktur~ VAT po wykonaniu ustugi. Ptatnosc zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. 
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16. UNIEWAiNIENIE POST~POWANIA 
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia post~powania bez podania przyczyny. 

W przypadku uniewaznienia post~powania, Zamawiajqcy nie ponosi koszt6w post~powania. 

17. FINANSOWANIE 

Zam6wienie jest wsp6tfinansowane ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spotecznego w ramach projektu pn ,,Wsparcie srodowiska os6b niepetnosprawnych z teren6w 
wiejskich i matomiasteczkowych". 

18. UWAGI KONCOWE 
1. Z mozliwosci realizacji zamow1enia b~dq wytqczone podmioty, kt6re powiqzane 

Sq z beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwiqzane z przygotowaniem 
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 Pomocy 
Matematykom i lnformatykom Niesprawnym Ruchowo do zawarcia umowy. Fundacja Pomocy 
Matematykom i lnformatykom Niesprawnym Ruchowo maze 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 

.1 .f. .~~ - -~-(~·· ·· · ··~· -·· · ········· 
(data i podpis) 


