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

31.MORE THAN ELSE. JAROSŁĄW KOC
879 241 32 12
RYNEK NOWOMIEJSKI 27, 87 – 100 TORUŃ
5/FWI-C19/2021/75

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie oryginalnego i profesjonalnego zestawu
sprzętu barberskiego ,, Panda-Empire’’ lub równoważnego, który swoim designem wpasuje się
idealnie w naszą wizję i styl nowego salonu. Ma to być spójny i kompletny zestaw mebli wraz z
wyposażeniem zawierający elementy litego drewna z materiałami kompozytowymi,
nawiązującymi do tradycyjnego rzemiosła fryzjerskiego.
Zestaw taki musi zawierać:
- dwie pojedyncze konsolety Barberskie EMPIRE z lustrem, blatem kompozytowym
posiadającym wpuszczaną w blat umywalkę ( zarówno meble jak i blat wybarwienie w kolorze
orzech) lub równoważne
- dwa fotele Barberskie Alex na kolumnie hydraulicznej w skaju basic 111 lub równoważne
- dwie podświetlane gabloty Barberskie EMPIRE w kolorze wybarwienia orzech LUB
równoważne
- dwa pomocniki Barberskie BARBER Expressline w kolorze czarnym lub równoważne
- dwa taborety BARBER w kolorze czarnym w skaju basic 111 lub równoważne
- recepcja Barberska EMPIRE z blatami kompozytowym w kolorze wybarwienia orzech lub
równoważne

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej umożliwiającej właściwe wykonanie

przedmiotu zamówienia.
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 mieniu 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.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
informacji
zawartych w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Jednolity design.
Jednolity design dotyczy całego zestawu od producenta (pasujący do projektu salonu), który
będzie wykonany z oryginalnych, wysokiej jakości materiałów i tworzyw.
2. Termin realizacji.
3. Gwarancja.
Gwarancja dotyczy jej długości i jakości)
4. Cena ne o.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Jednolity design. - 50%
Jednolity design dotyczy całego zestawu od producenta (pasujący do projektu salonu), który
będzie wykonany z oryginalnych, wysokiej jakości materiałów i tworzyw.
2. Termin realizacji. - 20%
3. Gwarancja. - 20%
Gwarancja dotyczy jej długości
4. Cena ne o. - 10%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Jednolity design
Przez kryterium „Jednolity design” Zamawiający rozumie deklarowany w ofercie konkretny wybór
rodzaju materiałów i tworzyw do produkcji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. Ocena w
ramach kryterium „Jednolity design” (Kj) będzie obliczana następujący sposób:
a. Więcej niż dwa elementy z całęgo zamówienia nie pasują do zestawu – Kj = 0 pkt.
b. Dwa elementy z całego zamówienia nie pasują do zestawu – Kj = 10 pkt.
c. Jeden element z całego zamówienia nie pasuje do zestawu – Kj = 20 pkt.
d. Wszystkie elementy z całego zamówienia pasują do siebie (spójny zestaw) – Kj = 50 pkt.
Kj – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Jednolity design”

Termin realizacji
Przez kryterium „Termin realizacji” Zamawiający rozumie deklarowany w ofercie termin, w
którym Oferent dostarczy pod wskazany adres przedmiot umowy. Ocena w ramach kryterium
„Termin realizacji” (Kt) będzie obliczana w następujący sposób:
a. Termin realizacji wskazany w ofercie: od dnia 24.10.2021 do dnia 27.10.2021 r. – Kt = 0 pkt
b. Termin realizacji wskazany w ofercie: od dnia 21.10.2021 do dnia 23.10.2021 r. – Kt = 5 pkt
c. Termin realizacji wskazany w ofercie: od dnia 16.10.2021 do dnia 20.10.2021 r. – Kt = 10 pkt
d. Termin realizacji wskazany w ofercie: do dnia 15.10.2021 r. – Kt = 20 pkt
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”

Gwarancja
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie deklarowany w ofercie okres gwarancji na
przedmiot dostawy. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Kg) będzie obliczana w
następujący sposób:
a. Okres gwarancji wskazany w ofercie: brak – Kg = 0 pkt
b. Okres gwarancji wskazany w ofercie: do 24 miesięcy – Kg = 10 pkt
c. Okres gwarancji wskazany w ofercie: powyżej 24 miesięcy – Kg = 20 pkt
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”

Cena ne o
Przez kryterium „Cena ne o” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą

ne o za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena
w ramach kryterium „Cena ne o” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn/Co x 10
Gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena ne o przedmiotu zamówienia
Co – cena ne o przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena ne o”

Całkowita ocena oferty to suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie
zponiższym wzorem: Kj + Kc + Kt + Kg

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym,
zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach
poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią
przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który
zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie
równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, jeżeli nie
będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert uzyska taką samą liczbę punktów.
6. Termin składania ofert
7 dni od dnia publikacji ogłoszenia
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
31.morethanelse@gmail.com
8. Termin realizacji umowy

Do dnia: 20.10.2021

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Jarosław Koc
31.morethanelse@gmail.com
697373094
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
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. zmiana terminu realizacji umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona;
b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
c) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna, techniczna, inna podobnego typu lub wystąpi siła wyższa, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy zgodnie z zamówieniem
2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4. zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
5. zmiany osób reprezentujących strony,
6. zmiany terminów płatności,
7. zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
8. zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez
podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składanie 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 dopuszcza składanie ofert wariantowych

