Rogalinek, dnia 1.10.2019r.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU:
Fundacja Zielone Wzgórze
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
Tel. +48 531 114 442
adres e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl
NIP: 7773311415
REGON: 369667706
Osoba do kontaktu: Danuta Garbarek

Ogłoszenie przetargu w trybie at.701-705 Kodeksu Cywilnego na:

dostawę nagród rzeczowych w postaci kącików ekologicznych
do konkursu plastycznego z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza
dla dzieci szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

I. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg prowadzony jest w trybie konkurencyjnego wyboru Oferenta w trybie at.701-705 Kodeksu
Cywilnego.
Zapytanie zostało upublicznione na stronie www.fundacjazielonewzgorze.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie fundacji.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV:
Kod CPV: 45112712-9 : Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
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2. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa 3 nagród rzeczowych dla trzech laureatów (szkół) w postaci kącików ekologicznych o wymiarach:
1. 8 m2
2. 6 m2
3. 5 m2
1) Dokładne wymiary fundacja przekaże, po uzgodnieniu ze szkołami, w terminie do 14 listopada
2019 r.
2) Oferent ma dostarczyć i zamontować zielone kąciki ekologiczne w trzech szkołach
w województwie wielkopolskim. Miejsce lokalizacji zielonego kącika Funacja uzgodnioni
z dyrekcjami szkół i przekaże informacje do Oferenta do 14 listopada 2019 r.
3) Adres i nazwy szkół do których należy dostarczyć nagrody zostaną przekazane Oferentowi
do 14 listopada 2019r.
4) Oferent jest zobowiązany przedstawić rysunek planowanego kącika ekologicznego
( np. w programie cad) i przed dokonaniem montażu otrzymać akceptację Fundacji, kóta oceni
czy dany projekt spenia wymogi wniosku który otrzymał dofinansowanie z WFOŚIGW.
5) Oferent zamontuje zielone kąciki ekologiczne po uzgodnieniach z Dyrekcjami szkół, w szkołach
w miejscu umożliwiającym jego funkcjonowanie z dostępem do światła dziennego.
6) Ekologiczne zielone kąciki będą zamotowane na ścianach i zawierać będą po 36 sztuk roślin
na 1m2.
7) Ekologiczne kąciki muszą być wyposażone w system nawadniający ściany – Fundacja
do 14 listopada 2019r przekaże informację czy system nawadniania musi być automatyczny,
czy możliwe będzie zastosowanie systemów manualnych.
8) Oferent przeszkoli przedstawiciela szkoły w zakresie obsługi zielonego kącika oraz z zakresu
ochrony powietrza w zw. z zielonym kącikiem ekologicznym oraz zostaną przekazane wiadomości
merytoryczne w zakresie wpływu roślin na oczyszczanie powietrza oraz walkę ze smogiem w taki
sposób aby przedstawiciel szkoły mógł przekazać te informację zarówno radzie pedagogicznej
oraz dzieciom w szkole.
9) Montaż zielonych kącików ekologicznych musi się odbyć w okresie 18 listopada a 22 listopada
2019r. lub pomiędzy 25 listopada - 30 listopada 2019r.

3. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Jeżeli oferent stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego
parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą
wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie,
że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego
minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca (Oferent) jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się
takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym
i w załącznikach do zapytania ofertowego, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi
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w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy (Oferent) spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 30.10.2019r.
IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie realizacji
zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia. (ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie Załącznika nr 2 - na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

V. WADIUM:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2500,00zł

2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie
wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Wadium winno być wniesione w pieniądzu,
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Fundacja Zielone Wzgórze
53 1140 2004 0000 3502 7789 2815 prowadzony przez mBank.
Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz
określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje
Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać
w tytule przelewu tj. Wadium – kącik ekologiczny do konkursu plastycznego
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu
terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku
bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami
w przypadku gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto
z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
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Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
VI. ODRZUCENIE OFERTY.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1)
jej treść nie odpowiada treści przetargu,
2)
została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w przetargu
3)
została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
4)
została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

VII. POTWIERDZENIE, ŻE OFERENT NIE PODLEGA WYKLUCZENIU I SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
W celu potwierdzenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Oferent składa:
1)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ.
Oferent może zwracać się do Organizator przetargu o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania:
drogą elektroniczną na adres e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
▪ formularz oferty - załącznik nr 1,
▪ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
▪ Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 3
▪ Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4
2.
3.
-

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Organizator przetargu nie przewiduje:
rozliczeń w walutach obcych,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferent na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.
5. Oświadczenia dotyczące Oferent składane są w oryginale.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
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7. Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi Oferent.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć na adrs e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl lub w kopercie oznakowanej
nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
Fundacja Zielone Wzgórze
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
Oferta na wykonanie i dostawę breloków ( zawieszek) w postępowaniu na realizację zadania „Konkurs
plastyczny z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół
podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego”.
Ofertę należy złożyć do dnia. 09.10.2018r. do godz. 8.00.
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po terminie nie zostaną rozpatrzone.
UWAGA!
1) Możliwe jest zakończenie postępowania w sprawie wyboru Oferenta bez wyboru żadnej oferty.
2) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3) Termin związania z ofertą – 30 dni

XI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena ofertowa ma być wyrażona w złotych polskich brutto i powinna zawierać wszelkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia.
2) Cenę wymienioną w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3) Cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1).
4) Dla porównania ofert Organizator przetargu przyjmuje cenę ofertową brutto określoną
w formularzu ofertowym.
XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Przy wyborze oferty Organizator przetargu będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert i ich znaczeniem: (kryteria obowiązujące dla wszystkich części zapytania ofertowego):
a. cena ofertowa – 100%
XIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Organizator przetargu udzieli zamówienia takiemu Oferentowi, który spełni warunki udziału
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w postępowaniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Po zakończeniu postępowania Organizator przetargu zamieści stosowną informację na stronie
internetowej www.fundacjazielonewzgorze.pl oraz powiadomi Oferenta o:
- wyborze Oferenta
lub
- odrzuceniu wszystkich złożonych ofert lub
- niezłożeniu żadnej oferty lub
- zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
3.
Organizator przetargu poinformuje Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 - formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie o niekaralności
Załącznik 4 - Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
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