Znak sprawy: LKJ/RR-1
Lublin, dnia 19.09. 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Lubelskie Kompetencje Językowe”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w
zakresie ICT i języków obcych zaprasza do składania ofert na dostawę kompletów podręczników do nauki
języka angielskiego.
1.

ZAMAWIAJĄCY
Euro-Forum Marek Gudków
ul. Graniczna 4/7,8
20-010 Lublin

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne programowe
dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NAZWA I KOD CPV: 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów podręczników (Student’s Book plus DVD/Active Book
oraz Workbook plus Audio CD with key) do nauki języka angielskiego „Speak out”, wydanych przez
wydawnictwo Pearson na potrzeby I i II edycji szkoleo językowych realizowanych w ramach projektu „Lubelskie
Kompetencje Językowe” w liczbie 192 kompletów w podziale na poziomy A1, A2, B2.
 Dokładne dane dotyczące zamówienia tj. liczba kompletów podręczników na danym poziomie zostaną
przekazane Wykonawcy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 Komplety podręczników muszą byd fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek.
 Koszt zamówienia obejmuje także koszty związane z dostarczeniem podręczników pod wskazany przez
Zamawiającego adres.
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 Zamawiający zastrzega sobie możliwośd: zmiany liczby kompletów podręczników/anulowania zakupu w
sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników/czek projektu na daną grupę.
4.
5.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: wrzesieo – listopad 2016
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I) W postępowaniu mogą wziąd udział Wykonawcy, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w realizacji
dostaw będących przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie podpisanego przez Wykonawcę
formularza oferty, który będzie potwierdzał spełnienie powyższego warunku;
II) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego
postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na:


uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawianiu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego;

III) Ponadto, z postępowania są wykluczeni Wykonawcy, którzy należą do jednej z poniższych kategorii:
Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
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przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia
Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego.
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Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
6.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialnośd finansową, która przekracza określone w umowie
wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z odpowiednich reguł i warunków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz
właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
2. Wykonawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:

7.



przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku
niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez
zachowania należytej staranności,



zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych
strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1
odpowiedzialnośd finansowa Zamawiającego przewyższająca wartośd umowy Zamawiającego z
Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z przygotowaniem zajęd w innym terminie w związku z niedostarczeniem na czas podręczników,



zastrzegające możliwośd niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia dostawy.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o spełnienie
WARUNKÓW z pkt. 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz kryterium: cena.
Kryterium CENA: 100%
W ramach kryterium cena (cena brutto) maksymalną ilośd punktów otrzyma najtaosza oferta według wzoru:
Cena najniższa
Cena = ------------------------------ x 100 pkt
Cena oferty badanej
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Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilośd punktów w oparciu o ustalone wyżej warunki i
kryterium. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty.
8.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:

W odpowiedzi na zapytanie:
1.
2.
3.
4.

Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2.
5. Oferta powinna byd czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim.
6. Cena w ofercie musi byd podana w polskich złotych oraz obejmowad wszystkie koszty związane
realizacją zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres.
7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny byd podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą byd podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty lub
wycofad ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny byd doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno byd opakowane tak,
jak oferta, a koperta zawierad dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Wykonawca nie może wycofad oferty i wprowadzad jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
9.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)

Osobiście/pocztą

Ofertę należy złożyd w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie wskazując dane Zamawiającego i Wykonawcy
wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę podręczników do nauki języka angielskiego w ramach projektu
„Lubelskie Kompetencje Językowe” i „Nie otwierad przed dniem 28.09.2016, godz. 23.59.”
Miejsce złożenia oferty:
Euro-Forum Marek Gudków, ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro
b) Drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: marek@euro-forum.lublin.pl
W temacie wiadomości e-mail należy wpisad: Oferta na dostawę kompletów podręczników do nauki języka
angielskiego
Termin złożenia oferty : 28.09.2016, godz. 23.59
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10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
1.
2.

Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąd ich wad.
W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie
zgodnej z Projektem umowy.

11. KONTAKT
Marek Gudków – koordynator projektu
tel. 500174155, e-mail: marek@euro-forum.lublin.pl

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1 Formularz Oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań
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