
 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

Jelcz-Laskowice, dn. 13.03.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019 

dot. zakupu paneli podłogowych raz z montażem 

KOD CPV: 44190000-8 (różne materiały budowlane);  

na rzecz Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00 pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego; 

ZAMAWIAJĄCY: 

TUPTUŚ 
Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 
 
Prosi o przesłanie oferty/ wyceny. 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 Dostawa i montaż ok. 125 m2 paneli podłogowych o właściwościach: 

 panele wodoszczelne,  

 klasa AC5,  

 do ogrzewania podłogowego  

 + podkład,  

 +folia,  

 + listwy przyścienne z elementami łączącymi i zakończeniami,  

 + 5 szt. listew do połączenia paneli z płytkami podłogowymi 

 kolor jasny (dąb piaskowy naturalny, dąb piaskowy naturalny jasny, dąb spokojny) 

 Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej w pomieszczeniach (w celu odbycia wizji 

lokalnej prosimy o mailowy kontakt: biuro@zlobek-tuptus.pl) 

 

 

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA:  

1. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych od 
daty upływu terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.  
3. Do oferty należy dołączyć specyfikację paneli 
4. Do oferty prosimy dołączyć listy referencyjne, potwierdzenia wykonania wcześniejszych 

realizacji dostaw wraz z montażem. 
 
III. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym1.  

                                                           
1 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:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

mailto:biuro@zlobek-tuptus.pl


 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, na podstawie następujących kryteriów:  

 złożenie oferty w terminie;  

2. Kryteria oceny ofert:  

 95% -  cena, 

 5% - termin realizacji zamówienia (od momentu otrzymania zamówienia do momentu 
zgłoszenia gotowości do montażu  w siedzibie Zamawiającego).  

 

3. Sposób dokonywania oceny:  

 Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt IV.2. 

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów 

oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego 

wzoru: P = C + T, gdzie:  

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty; 

 

T – Termin realizacji zamówienia 

 Zamawiający udzieli zamówienia  temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie 

odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów. 

 Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub 

z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

 Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze 

wzorem: C = Cmin x 95 / Co, gdzie: 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty; 

C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia 

zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej; 

95 - waga kryterium „ Cena oferty”. 

 Zamawiający obliczy liczbę punktów za Termin realizacji, dla ofert nieodrzuconych, 

zgodnie ze wzorem:  T = Tmin x 5 / To, gdzie: 

T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji 

zamówienia; 

Tmin – najkrótszy termin realizacji, wykazana przez Oferentów; 

To – termin realizacji zamówienia,  wykazany w ofercie ocenianej; 

5 - waga kryterium „termin realizacji zamówienia”. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wskazania terminu gotowości do montażu paneli. 

2. Zamawiający przewiduje możliwy montaż w okresie: początek kwietnia 2019r. 

                                                                                                                                                                                     
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

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

 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.  
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Termin składania ofert: 20.03.2019 r. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: biuro@zlobek-tuptus.pl,  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.  

 
VIII. ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający prześle 
ZAMÓWIENIE, którego otrzymanie Oferent powinien niezwłocznie potwierdzić. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od realizacji zamówienia 
we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 
podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

3. W razie pytań do przedmiotu zamówienia bądź sposobu przygotowania oferty, należy je 
składać pisemnie na adres: biuro@zlobek-tuptus.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 
24 godzin od daty wpłynięcia (w dni robocze).  

4. Załączniki do zapytania ofertowego 

 Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
z Zamawiającym 
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 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/2019 

Miejscowość ............................, dnia ....................................2019 roku. 

Oferta do zapytania ofertowego nr 6/2019 

dot. zakupu paneli podłogowych raz z montażem 

KOD CPV: 44190000-8  

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta. 
...................................................................................................................................................... 

NIP: .....................................................REGON: .................................... KRS:…………………………….. 

Osoba kontaktowa:………………………………………………….; tel.…………………………………………………….; 

e-mail:……………………………………………………………………………………………… 

2. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację przedmiotu zamówienia:  
 

 oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto: ........................................zł, a wraz z 
należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: 
....................................... zł. 
 

3. Przyjmuję do wiadomości, że usługa będzie realizowana na rzecz Projektu  
nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00 pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

4. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: 
…. tygodni od daty otrzymania zamówienia.  

 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, spełniamy stawiane przez 

Zamawiającego wymagania. 

7. Oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie w realizacji dostaw i montażu,  

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

8. Deklarujemy termin związania ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia oferty.  

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 Specyfikacja techniczna oferowanych paneli 

 Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 Referencje/potwierdzenia wcześniejszych realizacji 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 6/2019 

 

miejscowość, data 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 6/2019  w ramach Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00  
pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

 

Nazwa:     ________________________________________________________ 

Adres siedziby:    ________________________________________________________ 

 

oświadczam(y), że: 

1) nie jestem z Zamawiającym powiązana/y osobowo lub kapitałowo tzn.: 

nie jestem z 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, 

powiązana/y poprzez: 

 a. uczestniczenie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

        podpis Wykonawcy 

 

  


