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Ostróda, 5.09.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016/SNM 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 1) na usługę dostawy 
suchego prowiantu dla uczniów uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
w Wielkim Dworze  (gmina Małdyty) oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jurkach 
(gmina Morąg), biorących udział w realizacji  projektu „Szkoła na miarę XXI wieku”.  
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie,  
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda NIP: 741 200 37 44, tel.: 667 001 805 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 
włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), określona w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010 w części 
6.2 pkt.4.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa suchego prowiantu do Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Wielkim Dworze  (gmina Małdyty) oraz do Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Jurkach (gmina Morąg), a także produktów do przygotowania poczęstunku  
w ramach przerwy kawowej dla nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalących 
kompetencje zawodowe, w związku z realizacją  projektu „Szkoła na miarę XXI wieku”,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Szczegółowy opis zamówienia 
Zamówienie dotyczy dostawy do w/w szkół  maksymalnie 11 700 sztuk zestawów 
składających się z rogalika i soczku, ewentualnie wody mineralnej. Przedmiotem zamówienia 
będzie również dostawa produktów do przygotowania poczęstunku, tj. kawa, herbata, woda 
mineralna, śmietanka do kawy, ciastka kruche, cukierki. Zapotrzebowanie zgłaszane będzie  
z tygodniowym wyprzedzeniem. Cena zaoferowanych do sprzedaży produktów będzie mogła 
zostać podniesiona o maksymalnie 20% w przypadku udokumentowanej podwyżki cen przez 
producenta lub hurtownika, z tym że najwcześniejszy termin podwyżki to styczeń 2017r. 
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zmówienia: od 14.09.2016r. do 30.06.2018r. 
 

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 
Wykonawca przystępując do postępowania oświadcza, iż dysponuje potencjałem 
umożliwiającym wykonanie zamówienia. 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent w odpowiedzi na rozeznanie rynku przedkłada Zamawiającemu Ofertę, na którą 
składa się:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. Oferowana cena powinna być podana w kwocie 
brutto, powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z realizacją dostawy. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 
czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną (czytelnie lub z imienną 
pieczątką). 
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2. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w odpowiedzi na rozeznanie 
rynku i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 
1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać do siedziby 

Zamawiającego, na adres: Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”  
im. Janiny Pelczarskiej, Biuro Projektu „Szkoła na miarę XXI wieku”, ul. Jana III 
Sobieskiego 9, pok. 224, 14-100 Ostróda  

2. Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2016r., godz. 10.00. 
3. Rozstrzygnięcie rozeznania nastąpi w dniu 14.09.2016r., a o jego wyniku oferenci 

zostaną powiadomieni  poprzez publikację wyniku na stronie internetowej 
www.pelczarska.pl  

 
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym  
z zamawiającym (beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe  
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym)  
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
(zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (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. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie 
następujących kryteriów: Cena - 100%. Cena poszczególnych produktów zostanie 
przemnożona przez maksymalną liczbę sztuk przewidzianą do zamówienia. Ceny za 
poszczególne produkty zostaną zsumowane. Ocena zostanie dokonana według wzoru – 
suma najniższa/ sumę badaną x 100. 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać pod 
numerem telefonu 667 001 805 lub  w siedzibie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom 
Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


