ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Foto-Video-Handel Józef Krępeć
8781328046
Kilińskiego 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
3/FWI-C19/2020/326/UPG/1300

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia

Fuji Frontier DL 600 Minilab Format 30x120cm
Maszyna kompletna, fabrycznie nowa . Oprogramowanie MS 4.2,komponent oprogramowania
MS18 Skin tone correction, Komputer, 5szt szpul na papier, sorter.
Cena musi zawierać - transport , instalację ,szkolenie, gw 12 mc.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Sprzedawcy, którzy mogą wystawić fakturę vat 23%
którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania warunków
gwarancji, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. 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 i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d) 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.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie oświadczenia Oferenta.
4. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub
też złożyli ofertę po terminie.
5. Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu sprzedawcy. W
razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem
uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im
odpowiedni termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub
przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej
oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia
oferty.
8. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
9. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
10. Wykonawca znajduje się ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2. Kryteria oceny oferty
Jedynym kryterium oceny jest cena netto.
Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana przez Oferenta cena netto winna być stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres
realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia. Cena netto musi obejmować wszystkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena netto – 100%

4. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
(C min/C bof) x 100 = ilość punktów
C min – najniższa zaoferowana cena netto
C bof – cena netto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów: 100

5. Termin składania ofert
Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający wymaga, aby oferty zostały złożone na udostępnionym załączniku nr 1.
Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2.

7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy:
foto@krepec.pl
8. Termin realizacji umowy
Umowę należy zrealizować nie później niż 31.05.2021 r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Józef Krępeć
tel 519105996
foto@krepec.pl
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

1. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia
etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg
podmiotów mogących złożyć ofertę.
2. Dopuszcza się zmianę terminu płatności lub rozwiązania umowy w przypadku ograniczenia

finansowego po stronie Zamawiającego wynikającego z sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej
dofinansowanie od finansowania projektu.
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga
lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego
Miejscowość, data…………………………….
Dostawca:
(pieczęć/dane)
NIP:……………………………………..
REGON:……………………………….

DO:
Foto-Video-Handel Józef Krępeć
ul. Kilińskiego 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Formularz ofertowy
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, przedmiot zamówienia – Fuji Frontier DL 600 Minilab Format
30x120cm, dot. realizacji umowy o powierzenie grantu nr: 3/FWI-C19/2020/326/UPG/1300 składam
ofertę następującej treści:
Oferuję dostawę zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym według następującej kwoty
łącznej:


CENA NETTO:....................................(słownie netto: ……………………………………………..……………….)
podatek VAT: ...............................................
Cena brutto: ………………………..……….. (słownie brutto : …………………………………………………………..)



GWARANCJA – liczba miesięcy -…………………………

1. Oświadczam, że łączny okres realizacji dostawy będzie zgodny ze wskazanym terminem w
zapytaniu ofertowym. Ostateczne terminy realizacji dostawy zostaną ustalone w wyniku
uzgodnień między Stronami umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i
nie wnoszę zastrzeżeń i deklaruję 30 dni związania ofertą licząc od daty upływu terminu
składania ofert. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada parametry techniczne
wskazane w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom.
3. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:
a. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 .
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych
zamówienia - Załącznik nr 2.

……………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Czytelny podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Imię i nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………….…..

Adres zamieszkania/siedziba:……………………………………………………………………………………………………………....

PESEL/NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę na Fuji Frontier DL 600 Minilab Format 30x120cm dot. realizacji umowy o
powierzenie grantu nr 3/FWI-C19/2020/326/UPG/1300 oświadczam, że:
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym
2. nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.

……………………………………………

…………………………………………………

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby uprawnionej

