TAG-CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk
ul. Łukowa 18a/5
93 – 410 Łódź
Telefon kontaktowy: 501 398 278
e-mail: biuro1@ikmg.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dn.17.10.2016 r.

§1 Postanowienia ogólne
1.1 Zamówienie jest realizowane przez Panią Martę Maciejak prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą TAG-Consulting Marta Maciejak – Tomczyk, Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź. NIP 8341587890, zwany
dalej Zamawiającym.
1.2 Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu „Angielski to nie problem - kurs językowy dla
mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” nr umowy:RPMA.10.02.00-144631/16 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1.3 Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania
Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady
konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”.
1.4 Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT), a Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do
jej stosowania, toteż niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert w konsorcjum.
§2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego na
potrzeby kursów językowych na poziomie A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. „Angielski to nie
problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” nr umowy:
RPMA.10.02.00-14-4631/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.
2.2 Przedmiotem dostawy będzie:
a) Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A1 i A2 wraz z płytą CD.
b) Ilość: 360 kompletów – tj. po 1 komplecie na pełnym poziomie A dla każdego z 360 Uczestników
Projektu.
c) Przez komplet rozumie się podręcznik na pełen poziom A wraz z płytą CD kompatybilną z
podręcznikiem.
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d) Rodzaj: Podręcznik ENGLISH FILE, Elementary Student’s BOOK (third edition) lub inny równoważny. Przez
podręcznik równoważny rozumie się podręcznik do nauki języka angielskiego w wymiarze 120 godzin
lekcyjnych na łącznym poziomie A (A1 – 60 godz., A2-60 godz.), dla osób dorosłych, przygotowujący do
zewnętrznego egzaminu certyfikującego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby
kompletów podręcznika w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestniczek/ów projektu. W
przypadku zmiany liczby kompletów podręcznika, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie
do liczby faktycznie zamówionych kompletów. (ilość może ulec niewielkiej zmianie – do 36 sztuk)”.
e) Podręczniki muszą być nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek.
2.3 Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 22110000-4 Drukowane
książki.
2.4 Termin realizacji zamówienia: 30 październik 2016 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia
terminu realizacji zamówienia.
2.5 Dostawa podręczników nastąpi w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego zamówienia.
2.6 Dostawa podręczników odbędzie się na koszt Wykonawcy.

§3 Zasady składania ofert
3.1 O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki
organizacyjne nie będące osoba prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby prawne.
3.2 Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki
(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
3.2.1 Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - 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 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.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z
oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań.
3.2.2 Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz ze
złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.3 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na Formularzu ofertowym którego wzór stanowi Załącznik nr
1 do niniejszego Zapytania ofertowego, , w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji sporządzonej zgodnie z
niniejszym Zapytaniem Ofertowym - w formacie PDF. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia,
poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie
będą uwzględniane. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
3.3.1 Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
3.3.2 Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie
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3.4 Wszelkie dodatkowe, poza wskazanymi powyżej, załączone dokumenty nie będą brane pod uwagę
podczas procesu oceny oferty.
3.5. Oferty należy dostarczyć:
 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
-TAG- CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5, 93 – 410 Łódź w terminie do
poniedziałku 24.10.2016 r. do godz. 16.30;
lub
- w biurze projektu: ul. Kościuszki 52, 08 – 400 Garwolin, w terminie do poniedziałku 24.10.2016 r. w do
godz. 18:00;
lub
 - drogą mail’ową (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: biuro1@ikmg.pl do
poniedziałku 24.10.2016 do godz. 23.59;
3.6 W przypadku ofert składanych osobiście lub przesyłanych za pośrednictwem poczty/kuriera podpisaną
ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z opisem. Opis koperty musi zawierać: nazwę i dane
adresowe Oferenta, nazwę Zamawiającego, dane adresowe Zamawiającego oraz zapis: „Oferta –
podręczniki- nr RPMA.10.02.00-14-4631/16”.
3.7 W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną oferty należy składać w formacie PDF ( skan
podpisanej oferty w formacie PDF) podając w temacie wiadomości: „Oferta – podręczniki- nr
RPMA.10.02.00-14-4631/16 ”.Za chwilę złożenia oferty rozumie się dzień i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego. Oferty, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 3.5 nie będą rozpatrywane.
3.8 Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.9 Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
§4 Proces oceny ofert
4.1 Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:
4.1.1
Kryteria formalne, w tym:
4.1.1.1 kompletności, tj.: załączenia wszystkich wymaganych w §3 dokumentów, zgodnie
z określonymi tam zasadami;
4.1.1.2 poprawności formalnej, tj.:
a) podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęciami firmowymi
i imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach;
b) uzupełnione daty i miejscowości w wyznaczonych miejscach;
c) zgodność załączników z wzorami.
4.1.2 Kryteria dostępu, w tym:
4.1.2.1.sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty
wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według treści
Załącznika nr 2
4.1.2.2. Brak powiązań z osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z
oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań według treści Załącznika nr 2.
a)
4.1.3 Kryterium wyboru:
4.1.3.1 cena oferty - max 100 pkt.-100%
Weryfikacja: podstawę do oceny będzie stanowił Formularz oferty według treści Załącznika nr 1.
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Punktacja będzie obliczona według wzoru:
Najniższa cena brutto zamówienia przedstawiona w ofertach

Liczba punktów =

X 100pkt.
Cena brutto zamówienia ocenianej oferty

W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług,
koszt dostarczenia podręczników do Zamawiającego. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot
zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania.
4.2 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
4.3 Ocenie wskazanej w pkt. 4.1.3 poddane zostaną tylko oferty, spełniające kryteria formalne i kryteria
dostępu.
4.4 Oferentowi przyznaje się możliwość jednorazowego uzupełnienia oferty pod względem formalnym w
terminie wyznaczonym przez Komisję oceny ofert. Uzupełnieniu podlega brak: podpisu, parafki osoby
upoważnionej do reprezentowania Oferenta, pieczęci firmowej i pieczęci imiennej (jeśli dotyczy), daty
i/lub miejscowości w wyznaczonych miejscach. Z treści uzupełnionych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać data ich wystawienia lub to, że poświadczają określone okoliczności, nie późniejsze niż termin
składania ofert.
4.5 Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do wyjaśnień w sprawie przedłożonej przez niego oferty.
4.6 Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje
Zamawiający na realizację usługi.
4.7 Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4.8 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
4.9 Jeżeli firma/osoba, której oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę następną w kolejności pod względem uzyskanych punktów.
4.10 Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oceny ofert, w skład
której wchodzić będzie: Przewodniczący Komisji oceny ofert oraz Członek Komisji oceny ofert.
4.11 Przewodniczący Komisji oceny ofert nadzoruje poprawność wyboru ofert;
4.12 Członek Komisji oceny ofert dokonuje oceny pod względem kryteriów: formalnych, dostępu i wyboru.
4.13 Posiedzenie Komisji oceny ofert odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
4.14 Przewodniczący Komisji oceny ofert oraz Członek Komisji oceny ofert są obowiązani do podpisania
„Oświadczenie Członka Komisji o braku powiązań z Oferentami”.
4.15 Ocena dokonana przez Komisję oceny ofert ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo
odwołania się od jej decyzji.
4.16 Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do Oferentów drogą elektroniczną na adres wskazany w
Załączniku nr 1 w dniu oceny ofert. tj. nie później niż do dnia 27.10.2016.
4.17 Zamawiający zastrzega, że termin podania informacji o wynikach oceny ulec może przesunięciu, o czym
zobowiązany jest poinformować Oferentów.
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4.18 Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4.19 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą który złoży
najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie planowany
budżet, którym z założenia dysponuje Zamawiający.
4.20 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie.
4.21 Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z ofertowaniem jest
Pan Robert Tomczyk, e-mail: biuro1@ikmg.pl
§5 Informacje dodatkowe
5.1 Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego
środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na
realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień z zapłatą za
zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń.
5.2 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5.3 Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się
m.in. następujące zapisy:
- przewidujące karę umowną do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020,
- przewidujące karę umową za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia do łącznej wysokości 50%
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające);
- zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym
m.in.: stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia, w realizacji przedmiotu
umowy,
5.6 Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość
dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
d) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego transzy dofinansowania
projektu)
c) zmiany liczby kompletów podręcznika w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby
uczestniczek/ów projektu. W przypadku zmiany liczby kompletów podręcznika, zmianie ulegnie
wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby faktycznie zamówionych kompletów. (ilość może
ulec niewielkiej zmianie – do 36 sztuk).
Łódź, dnia 17 października 2016 r.
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
……………………………………………

........................ .…..……….….……., dn. …….……..….…

……………………………………………
…………………………………………….
(nazwa wykonawcy/pieczęć firmowa wraz z nr tel.)

Formularz oferty cenowej
Wykonawca :

…………………………….…………………………..................................................................................

adres:

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

tel.:

…………………..……..………………………………………………………………………………………………………………

e-mail :

………………….……..….……………………………………………………………..…………………………………………….
(dane Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące ceny , którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników
do nauki języka angielskiego na potrzeby realizacji szkoleń językowych realizowanych w ramach projektu pt.
„Angielski to nie problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich
kwalifikacjach” nr RPMA.10.02.00-14-4631/16, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego.
Tym samym informuję o możliwości zapewnienia podręczników do nauki języka angielskiego.
Oferta cenowa za zapewnienie jednego kompletu kształtuje się następująco:
Cena brutto*…........................................................................................................................................................
Słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Oferta cenowa za zapewnienie 360 (trzystu sześćdziesięciu) kompletów kształtuje się następująco:
Cena brutto*…........................................................................................................................................................
Słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

* cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia ( w tym dostarczenie podręczników.

…………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OŚWIADCZEŃ

Treść oświadczeń

Podpis Oferenta

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności
mającej znaczenie prawne.
Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany 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 osobowo lub
kapitałowo w szczególności poprzez:




uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;



pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w
Zapytaniu ofertowym z dnia 17 października 2016;
b) zapoznałem/-am się z warunkami Zapytania ofertowego z dnia 17 października 2016 i nie
wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
c) zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania
przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z
dnia 17 października 2016;
d) zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;

……………………….……………..……

……………………….……………..……

Miejsce, dnia

Czytelny podpis Oferenta
oraz pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)
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