
 
 

 

 

Wałbrzych, 09.05.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPO/9.4/2022/FRES/P 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”  
nr umowy:  RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, 
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach procedury zgodnej 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, zaprasza do złożenia oferty na:  

− wyprodukowanie kompletów pościeli jednorazowej z włókniny syntetycznej 
(wg. załączonej specyfikacji). Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów 
interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
 

I ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 Siedziba: 

 ul. Beethovena 1 – 2, pok.26 

 58-300 Wałbrzych,  

 Tel./fax: 74 6478890 

 NIP: 8862894382 

 

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. Strona internetowa www.fres.org.pl 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności 

określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Postępowanie nie jest 

prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2021, poz. 1129) Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

III OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Kod CPV:  

19270000-9 - Tkaniny inne niż tkane 

98393000-4 -Usługi krawieckie 

39550000-2 – Wyroby inne niż tkane 

 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 
− Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie kompletów pościeli jednorazowej 

z włókniny syntetycznej (wg. załączonej specyfikacji) w celu przekazania ich przez OWES 

nieodpłatnie placówkom udzielającym bezpłatnego wsparcia w formie pobytu 

dla uchodźców z Ukrainy (np. jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, placówkom 

służb publicznych z subregionu wałbrzyskiego – zwanych dalej Odbiorcą Wsparcia). Zadanie 

realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę. 

2. Specyfikacja zamówienia: 
 

NAZWA PRODUKTU SPECYFIKACJA LICZBA SZTUK 

Komplet pościeli jednorazowej 

z włókniny syntetycznej  

Trzyczęściowy komplet pościeli jednorazowej, wykonany z 

przewiewnej włókniny polipropylenowej, gramatura 30-40 

gr/m2, do jednorazowego użytku. Komplet zawiera: 

poszwę o wymiarach 160/210 cm,  poszewkę o wymiarach 

70/80 cm oraz prześcieradło o wymiarach 160/250 cm, 

kolor: pełna gama kolorów. 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a) Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane partiami; podstawą realizacji dostawy będzie 

zapotrzebowanie przekazane przez Zamawiającego; dostawa musi zostać zrealizowana 
w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Ze względu 
na specyfikę zamówienie, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całości zamówienia jednym, 
pojedynczym zapotrzebowaniem. 

b) W sytuacji gdy Wykonawca nie będzie mógł zrealizować zapotrzebowania we wskazanym terminie, 
okres jego realizacji może zostać wydłużony. Wydłużenie okresu realizacji wymaga zgody 
Zamawiającego.  

c) Miejsce dostawy zostanie każdorazowo wskazane w zapotrzebowaniu i będzie zlokalizowane 
na terenie subregionu wałbrzyskiego (tj. Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, powiat 
dzierżoniowski, powiat kłodzki, powiat świdnicki, powiat ząbkowicki). 

d) Wszystkie produkty powstające w ramach zamówienia powinny odpowiadać specyfikacji. Brak 
zgodności oznaczał będzie zwrócenie niezgodnej części zamówienia i niepodpisanie protokołu 
odbioru.  

e) Planowany okres realizacji usługi – od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. 

f) Szacowana wielkość zamówienia została wskazana w zamieszczonej powyżej specyfikacji. 

Zamawiający zakłada możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby sztuk zamawianej 

pościeli. Powyższe związane będzie ze zmianami w zapotrzebowaniu wskazanym przez 

Odbiorców Wsparcia. 
g) Koszt dowozu zamówionych produktów oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją 

zamówienia leżą po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. 
h) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w podanym terminie i na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 
i) Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy 

(załącznik nr 9 – Wzór umowy). 



 
 

 

 

j) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

− terminowa realizacja powierzonych zadań, 

− informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji 
zadań (jeśli dotyczy). 

k) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach 
i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu świadczenia usług przez Wykonawcę. 
m) Planowany okres realizacji zamówienia przez Wykonawcę, to okres od dnia podpisania 

do 31.03.2023r. Zamawiający zastrzega, iż okres wykonywania usługi może ulec zmianie. 
Intensywność wykonywania usługi uzależniona jest od potrzeb zgłaszanych Zamawiającemu 
przez Odbiorców Wsparcia.  

n) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
o) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów przygotowania oferty oraz innych kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. 
p) Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanych 

przez Wykonawcę oraz Odbiorców Wsparcia protokołów zdawczo-odbiorczych oraz na podstawie 
prawidłowo wypełnionej i skutecznie dostarczonej Zamawiającemu faktury/rachunku. 
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.  

q) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego postępowania bez podania 
przyczyn. 
 

IV CEL ZAMÓWIENIA 

 
Celem zamówienia, realizowanego w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych, jest udzielenie 

wsparcia uchodźcom z Ukrainy w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy, poprzez 

nieodpłatnie przekazanie przez OWES kompletów pościeli jednorazowej (wg. załączonej specyfikacji) 

Odbiorcom Wsparcia udzielającym bezpłatnej pomocy uchodźcom w formie pobytu. Zadanie 

realizowane na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 
V MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Miejsce realizacji usługi – miejsce dostarczenia konkretnych partii zamówienia zostanie wskazane 

w zapotrzebowaniu; dostawa odbędzie się na obszarze subregionu wałbrzyskiego.  

 

VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1. oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

 



 
 

 

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik 

spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg 

nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 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 

– weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadają uprawnienia 

wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności i/lub czynności zgodne 

z obowiązującymi przepisami (jeżeli są wymagane), 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiada 

uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności i/lub czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

 

3. dysponują potencjałem technicznym i innymi zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca oświadczy, iż dysponuje potencjałem technicznym i innymi zasobami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - 

weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

4. posiadają doświadczenie w szyciu pościeli jednorazowej tj. wykażą, że w ciągu ostatniego roku 
wykonały zamówienia na uszycie pościeli jednorazowej na kwotę min. 25 000,00 złotych brutto, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca złoży wraz z ofertą potwierdzone za zgodność z oryginałem: protokoły potwierdzające 

wykonanie usługi produkcji pościeli jednorazowej i/lub faktury/rachunki potwierdzające wykonanie 

usługi produkcji pościeli jednorazowej – weryfikacja na podstawie dokumentów złożonych 

wraz z ofertą.  

 



 
 

 

 

5. przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej/ 

Przedsiębiorstwa Społecznego1,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument/y potwierdzające posiadanie statusu PES/PS, np. aktualny 

wydruk z KRS (nie starszy niż 7 dni przed dniem złożenia oferty) oraz statut lub inny dokument 

poświadczający powyższe, np. wpis na ministerialną listę Przedsiębiorstw Społecznych.  

  

6.  przedstawią aktualne oświadczenia o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Weryfikacja na podstawie oświadczeń stanowiących załączniki nr 4 i 5 niniejszego zapytania. 

 

7. wniosą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 800,00 zł 

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100); sposoby wniesienia wadium opisane zostały w części VII 

Wadium.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Przedłożenie wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego/oryginału 

gwarancji lub poręczenia (o ile nie został on przekazany w systemie bankowym) – weryfikacja 

na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

8. oświadczą, że wszystkie osoby, które będą wykonywały czynności wynikające z realizacji przedmiotu 

zamówienia będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1320 ze zm.) przez cały 

okres wykonywania zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca oświadczy, iż wszystkie osoby, które będą wykonywały czynności wynikające z realizacji 

przedmiotu zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres wykonywania 

zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.  

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudniania na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający jest 

w szczególności uprawniony do:  

− żądania oświadczeń i dokumentów (np. zanonimizowanych umów o pracę, dokumentów ZUS itp.) 

w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

− przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi. 

 

 

 

 

1 Definicje Podmiotu Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.   

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77159/Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5.doc
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77159/Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5.doc
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77159/Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5.doc


 
 

 

 

VII WADIUM 

 

1. Sposoby wniesienia wadium. 
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

− pieniądzu, 

− gwarancjach bankowych, 

− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 
310, 836 i 1572).  

2. Wadium wnoszone w pieniądzu. 

− wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać przelane na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr 49 1940 1076 3050 1784 0000 0000, w tytule przelewu należy wpisać „wadium, 
2/RPO/9.4/2022/FRES/P”. 

− w przypadku Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, środki wpłacone jako wadium, 
zostaną zwrócone na rachunek wpłacającego niezwłocznie po zakończeniu procedury; 

− w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia, wpłacone 
wadium automatycznie przekształcone zostanie w zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
po zakończeniu realizacji usługi, w przypadku braku zastrzeżeń co do poprawności realizacji 
umowy ze strony Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy, 
z którego wpłynęło wadium2;  

− w przypadku anulowania zapytania ofertowego, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którzy dokonali wpłat.  

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia. 
W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia (w postaci papierowej bądź w postaci 

elektronicznej). Dokument powinien być przekazany najpóźniej wraz z  złożeniem oferty.  

− w przypadku Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane do realizacji zamówienia bądź 
w przypadku anulowania zapytania ofertowego, Zamawiający zwraca wadium poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, 

− w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia, złożone 
wadium automatycznie przekształcone zostanie w zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
po zakończeniu realizacji usługi, w przypadku braku zastrzeżeń co do poprawności realizacji umowy 
ze strony Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie niezwłocznie zwolnione.  
 

VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki (nr 1-6, 7 – jeśli dotyczy, 8-9) wymagają podpisu 

Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta 

i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć 

właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność 

 
2 Informujemy, że rachunki bankowe Zamawiającego są rachunkami nieoprocentowanymi wobec czego 
wpłacone wadium nie zostanie zwiększone o kwotę ewentualnych odsetek (również w przypadku przekształcenia 
go w zabezpieczenie należytego wykonania umowy).   



 
 

 

 

z oryginałem. Załącznik nr 9 – wzór umowy musi być dołączony i parafowany 

na każdej stronie. 

W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona bez rozpatrywania. 

Wszystkie oferty w pierwszej kolejności sprawdzone zostaną pod względem formalnym. Oferty 

niepełne czy nie niepoprawne formalnie zostaną odrzucone.  

3. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami) 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  

7. Oferty można składać: osobiście, kurierem lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 

do 17.05.2022r. do godziny 15.00. Ofertę składaną osobiście oraz kurierem należy złożyć w 
kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. 
Ludwiga van Beethovena 1-2 pok.26, 58-300 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe  
NR 2/RPO/9.4/2022/FRES/P  w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.   
Ofertę można składać również w za pośrednictwem platformy Baza Konkurencyjności, pod 
adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Oferty złożone za 
pośrednictwem platformy Baza Konkurencyjności winny zostać osobno podpisane we wskazanych 
miejscach podpisem elektronicznym.  

 

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.  
 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian 

w ofercie. 

9. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, 

uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty. 

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom złożonych ofert (w tym załączonych do oferty 

dokumentów, oświadczeń) po zakończeniu postępowania. Oferty, które wpłynęły 

do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niszczone są bez otwierania. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany 

lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail, fax 

lub poczta), jak również zostanie opublikowana na Stronie Bazy Konkurencyjności Fundusze 

Europejskie. 

12. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian 

w ofercie. 

 

 



 
 

 

 

IX SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

w tym mailowo. 

Adres do korespondencji: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 

pok. 26, 58-300 Wałbrzych, fres@fres.org.pl.  

 

X OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach niniejszej 

procedury jest Anna Rymarowicz, adres e-mail: fres@fres.org.pl. Wszelkie pytania dot. zamówienia 

publicznego należy przekazywać pisemnie, w tym mailowo ( w tytule wiadomości należy wpisać numer 

zapytania ofertowego). 

 

XI OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XII KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Kryteria oceny ofert:  
KRYTERIUM 1. CENA – 100% (100 punktów) 
 
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  

C = (CMIN : C0) x 100 

gdzie:  

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  

CMIN – najniższa cena (oszacowana cena całościowa dla przewidywanego zamówienia) spośród 

ważnych ofert,  

C0 – cena obliczona badanej oferty.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.  

 
Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, 

pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną 

cenę obejmującą koszty dostarczenia zamówienia oraz wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu 

przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające 

z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę. 

 

 

mailto:fres@fres.org.pl
mailto:fres@fres.org.pl


 
 

 

 

XIII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione 
od uzyskanej liczby punktów w kolejności od najwyższej do najniższej. Wartości punktowe 
dla poszczególnych kryteriów zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszystkich ofert z listy rankingowej, które nie 
przekraczają środków założonych na realizację usługi w projekcie. 

3. W przypadku braku możliwości wyboru oferty (np. oferty uzyskają taką samą liczbę punktów), 
Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty 
dla przedmiotowego zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał najwięcej punktów.  
5. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi na stronach internetowych wskazanych 

w pkt. II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz skontaktuje się drogą 
elektroniczną z wybranym Wykonawcą. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

poinformowania Wykonawcy o wyborze oferty.  

7. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie umowy z nowym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów. 

8. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. 

(Dz. U. z 2019, poz. 2019) Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

10. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 

15.06.2022r. 

11. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XIV OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy przewidujące karę umowną w wysokości 25 % 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia 

w sposób zgodny z postanowieniami umowy lub bez zachowania należytej staranności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 
w zakresie: 
a) terminu realizacji umowy, 
b) zmniejszenia bądź zwiększenia liczby sztuk zamawianej pościeli, zgodnie z zapisami cz. III ust. 

3 lit. f niniejszego zapytania. 
3. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 
zmian w celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu 
do umowy. 

4. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.: 
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia, 
b) konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby projektu, 



 
 

 

 

c) zmniejszenie bądź zwiększenie ostatecznej liczby sztuk zamawianych produktów ze względu 
na zmienione zapotrzebowanie Odbiorców Wsparcia. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 9 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

XV POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym 

i być złożona na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik  

nr 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny.  

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień 

oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać 

będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie 

przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie. W sytuacji gdy zajdą przesłanki 

wskazane w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.  

10. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco 

niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich ważnych złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 

niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego 

terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 



 
 

 

 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wykonania zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niezaleganie w opłacaniu składek ZUS 

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 7 – Oświadczenia wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Załącznik nr 8 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Załącznik nr 9 – Wzór umowy  

 


