Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0048/19-00

Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
www.ckpl.pl, adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl

Łęczyca dnia, 29.08.2020 r.
CKZŁ.271.13.2020
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0048/19-00
Ogłoszenie opublikowano w Bazie konkurencyjności w dniu 29.08.2020 r. –
Nr ogłoszenia: 2020-2054-2230
Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar
kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”
1. Zamawiający: Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, NIP 5070062983 w
imieniu, którego działa Dyrektor – Pan Kamil Cieśliński, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek
od 07.30 – 15.30.
2. Przedmiot zamówienia: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach
projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań:
1. Dostawa wyposażenia gastronomicznego – Zadanie nr 4 - Dekorowanie tortów i zdrowe żywieniadodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów CKZ Łęczyca z kierunków: technik żywienia i usług
gastronomicznych, kucharz, realizowane we współpracy z pracodawcami, umożliwiające
uzyskiwanie/uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Typ projektu 1 a)” oraz
2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – zadanie 10: Modernizacja i
wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich.
Typ projektu 1 c).
W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się dostawę, rozmieszczenie, instalację i uruchomienie m.in.
pieca konwekcyjno – parowego, mięsiarki planetarnej, chłodziarko – zamrażarek, zamrażarki, kuchni
elektryczno – gazowych, kuchni indukcyjnej, ekspresu do kawy, naleśnikarek, maszynki do mielenia mięsa,
patelni gastronomicznych, różnego rodzaju, garnków, zastawy stołowej, warników, czajników, drobnego
wyposażeni gastronomicznego w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia –
zał. 7a, 7b, 7c.
W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację Zadania nr 4 i Zadania nr 10 Projektu, dla
których szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania z uwagi na obszerny opis,
zawarte są w załączniku Nr 7a, 7b, 7c do zapytania ofertowego.
Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wraz z ofertą dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu,
wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów
określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych
urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego
dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy oświadczenie, iż
producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania – pozycji
której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych
przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Dostarczony sprzęt, wyposażenie musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) posiadać dołączone niezbędne (o ile są wymagane) instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w
języku polskim,
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c) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnego sprzętu, wyposażenia,
wskazanego w załączniku nr 7a, 7b, 7c – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jednak nie
krótszy niż 12 miesięcy, z wyłączeniem gwarancji na piec konwekcyjno – parowy, która wynosi
minimum 24 miesiące,
d) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do
wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez wad, pochodzić z legalnego źródła, być
objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową
producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła
pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości.
Oznaczenie wg CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39700000-9 - sprzęt
gospodarstwa domowego, 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z
rozmieszczeniem i instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie szkolenia
z dostarczonego sprzętu.
Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za
każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały
(charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie
ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być
traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów
zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie - maksymalnie 14 dni od dnia podpisania
umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o
7 dni.
Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny oferty.
Termin wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu
maksymalnego.
Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Pan Dyrektor – Kamil Cieśliński tel. 24 721-89-82, w
zakresie procedury: Kinga Miśkiewicz – tel. 600-698-835 adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl.
4. Termin wykonywania zamówienia: maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie
publiczne. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o 7 dni.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia: w siedzibie Zamawiającego
6. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
zapytaniu ofertowym i nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj:
7.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
7.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
8. Wymagane dokumenty do oferty:
8.1. wypełniony formularz ofertowy – zał. 1
8.2. opisy oferowanego wyposażenia gastronomicznego (opisy, fotografie, rysunki, itp.) wraz z
kalkulacją - zał. 1a,
8.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2,
8.4. świadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. 3,
8.5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 5,
8.6. aktualny odpis / wydruk z KRS lub CEIDG tj. wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.6.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 6 – należy złożyć w oryginale, w ciągu 3
dni od dnia otrzymania informacji o złożonych ofertach.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt. 8 podpkt. 8.6., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 8 podpkt. 8.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z
wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz ofertowy, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres
Zamawiającego, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności – Doposażenie
pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia
zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” oraz „Nie otwierać przed 07.09.2020
r. godz. 1715”.
10. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert drogą
elektroniczną.
11. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 07.09.2020 r., do godziny 16ºº
w sekretariacie Zamawiającego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca.
12. Termin otwarcia ofert: 07.09.2020 r. godz. 1715, w siedzibie Zamawiającego – Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, sekretariat.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
13.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto za wykonanie zamówienia.
13.2. Cenę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.
13.3. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający
przyjmuje za cenę oferty - cenę podaną słownie brutto.
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13.4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
13.5. Cenę należy skalkulować w oparciu o opis, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.
14.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które spełniają wymagania i zostały złożone zgodnie
ze wskazaniami zapytania ofertowego.
14.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga

Cena

80,00 %

Skrócenie terminu wykonania

20,00 %

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: cena – 80%
CC = Comin / Cobad x Kp x Wc
sposób oceny:
Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 80% (80 punktów)
Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania – 20 %
Za kryterium skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia zostaną przyznane punkty wg zasady:
Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego
(stanowiącego zał. nr 1 do zapytania ofertowego) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o
skróceniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia podanego w dniach.
Waga kryterium „Skrócenie terminu wykonania” - 20 % (20 punktów).
Liczba punktów, jaką można uzyskać (max. 20 pkt) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru.

gdzie:
T - wartość punktowa jaką uzyskała oferta
To - ilość dni o ile skrócono termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej
Tm - największa ilość dni o ile skrócono termin wykonania spośród złożonych ofert
Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie może być większe niż 7 dni w stosunku do
wymaganego max. terminu wykonania zamówienia podanego w opisie przedmiotu zamówienia – pkt. 2.
Oferta wypełniająca wymagania w najwyższym stopniu otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym
ofertom wypełniającym wymagalne kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
14.3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
14.4. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
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14.5. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia
zamówienia.
15.1. Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnienia postępowania
Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły, stronie szkoły oraz stosownym
publikatorze - bazie konkurencyjności.
15.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy.
15.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
16. Pozostałe informacje.
16.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie zamieści na
stronie Szkoły i w bazie konkurencyjności.
16.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
16.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.
16.4. Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania umowy jeżeli:
16.4.1. nie została złożona żadna oferta,
16.4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
16.4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
16.4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego,
16.4.5. umowa o dofinansowanie Projektu została rozwiązana.
16.5. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia
przez obie jej strony pisemnego aneksu.
17. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
18. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.
19. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy,
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, tel.: tel./fax: (24) 721-89-82, e-mail:
ckzleczyca@oswiata.org.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy,
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca którą jest Pan / Pani Daria Najmrodzka, z
inspektorem można się skontaktować e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
5
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okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*
Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy/zlecenia w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
20. Korekta omyłek. Zamawiający poprawia w ofercie:
20.1. oczywiste omyłki pisarskie - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie znajdujące
się m.in. w Formularzu oferty;
20.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności - inne omyłki
polegające na niezgodności oferty zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty − niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
20.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 20.2.
21. Dodatkowe informacje:
21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
21.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
21.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
6
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elektronicznej.
22. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Z udziału w postępowaniu
wyklucza się Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
rozumie się: występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
22.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
22.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;
22.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
22.4. 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.
23. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące
zmiany celu i istoty umowy. Pozostałe zmiany umowy zawiera zał. 4 – wzór umowy.
Załączniki do zapytania:
▪ formularz ofertowy – zał. 1
▪ kalkulacja cenowa – 1a
▪ oświadczenie – zał. 2 i 3
▪ wzór umowy – zał. 4
▪ oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych – zał. 5
▪ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 6
▪ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. 7A, 7B, 7C

Łęczyca, dnia 29.08.2020 r.
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CKZŁ.271.13.2020
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
- Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0048/19-00
Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar
kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail: ……………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego:
Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
Zobowiązanie Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w
Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, według wskazań Zamawiającego.
za cenę za całość zamówienia:
Brutto: ………………………………................................................
słownie: .................................................................................................................................................................
stawka % podatku VAT .........................................
o charakterystyce zgodnej z wymogami Zamawiającego.

1.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki
obowiązujące na terenie Polski (w tym podatek VAT).
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2.

Termin płatności: do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury /
rachunku.

3.

Termin realizacji zamówienia:

Skrócenie terminu realizacji zamówienia o: ….….……….…….. dni (ilość dni skrócenia od 0 do 7).
4.

Oświadczam, że udzielam na przedmiot zamówienia: ……………………….okresu gwarancji,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez uwag, o ile z karty gwarancyjnej nie wynika dłuższy okres gwarancji.
Okres gwarancji na piec konwekcyjno – parowy, wynosi 24 miesiące.

Oświadczam, iż nie wypełnienie w/w punktu w zakresie gwarancji, oznacza udzielenie gwarancji na
okres 12 miesięcy.
5.

Oświadczam że, udzielam rękojmi na przedmiot zamówienia: na okres ………..………. miesięcy
liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.

Oświadczam, iż nie wypełnienie w/w punktu w zakresie rękojmi, oznacza udzielenie rękojmi na okres
12 miesięcy.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1)

Oświadczam, że jesteśmy*:
− mikro przedsiębiorstwem**
− małym*** lub średnim przedsiębiorstwem****
− dużym przedsiębiorstwem
** mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
*** mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
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b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i
który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
**** średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i
który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
- Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1292 ze zm.)
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................................................................
.................................................................................................................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________
imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data
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CKZŁ.271.13.2020
Załącznik nr 2
Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Doposażenie pracowni
gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, prowadzonego przez
Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99100 Łęczyca oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu
ofertowym.

_________________________________
Miejscowość, data
_____________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
_________________________________
Miejscowość, data

_____________________________
(podpis)
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CKZŁ.271.13.2020
Załącznik nr 3

Wykonawca
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Doposażenie pracowni
gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, prowadzonego przez
Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99100 Łęczyca oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

___________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

____________________________
Miejscowość, data
_____________________________
(podpis)
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CKZŁ.271.13.2020
Załącznik nr 5

WYKONAWCA
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO
Dotyczy postępowania pn.: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu
pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” realizacja zadania nr 4 i 10.
Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych
powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem 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.

____________________________________
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty
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CKZŁ.271.13.2020
Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Niniejsza oferta zostaje złożona
przez:…………………………………………………….........................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………
(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania
ofertowego na realizację zadania pn.: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach
projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam, iż:
(proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce)
□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076),
□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej
grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076),
□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę
do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076), i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania
między
nami
nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w
niniejszym
postępowaniu:………………………….…………………..…………………………….............................
.......................................................................................................................................................................
podmioty należące do grupy kapitałowej

l.p.

______________________
miejscowość i data

____________________________________
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

Informacja dla Wykonawcy:
*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o złożonych ofertach w niniejszym postępowaniu, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: Informacji tej nie należy załączać do oferty
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