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Rakowice Wielkie, 3O października 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówień nieprzekraczających w złotych

równowartości 30 000 euro
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

którego przedmiotem jest
"Zakup i dostawa ciągnika rolniczego"

Nr projektu: RPDS.10.04.01-02-0014118

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydak-
tycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich

Nr naboru: RPDS.10.04.01-02-0014118

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy

Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do po-
trzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Rodzaj zamówienia: dostawa

l. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Lwówecki - Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi
Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski

2. Tryb udzielania zamówień:

Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. Ministerstwo Rozwoju.

3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:

Zapytanie ogłoszono w bazie konkurencyjności oraz zamieszczono na stronie intemetovej
www.zsetrakowice.pl w dniu: 30.10.2019 r.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydak-
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2) KOD CPV: 16700000-2 Ciągniki

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapro-
szenia do składania ofert.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji trwającej minimum 24 miesiące
liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

6) Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia:

a) był fabrycznie nowy, wcześniej nie rejestrowany, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez
wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza
dostawę sprzętu powystawowego,

b) był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów,

c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,

d) spełniał wszystkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.

7) Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a) wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zespół Szkół
Ekonomiczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich,
Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski,

b) zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez min. 10 lat,
c) zapewnił przeszkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie budowy i obsługi ciągnika rolni-

czego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru ciągnika rolniczego,
d) dostarczył homologację oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, instruk-

cję obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim.

8) tam, gdzie w Zaproszeniu do składania ofert i dołączonych do niej załącznikach zostało wska-
zane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza ofero-
wanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gor-
szych parametrów technicznych.

9) w przypadku wskazania w zapisach Zaproszenia do składania ofert, nazw własnych, typów,
modelów, symboli, itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszę-
dzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyrazy "lub równoważny".

10) określone w załączniku parametry, dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami mini-
malnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parame-
trach.

11) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiające-ro
określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, przy czym zobowiązany jest do wskazania
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12) oferta, która nie będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego zostanie odrzucona.

5. Istotne postanowienia umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór umowy stanowi załącznik
m 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

6. Termin realizacji przedmiotu oferty:

Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 10.12.2019 L, po wcze-
śniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu z Zamawiającym.

7. Kryteria wyboru ofert oraz sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium:
l) jedynym kryterium jest cena (najniższa cena).

2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów
w kryterium cena wyliczoną wg poniższego wzoru:

[On/Ob] x100 = ilość punktów;

Gdzie:

"On" -cena w ofercie najkorzystniejszej (najniższa cena),

"Ob" - cena w ofercie badanej

3) ilość punktów zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

4) maksymalna liczba punktów jaka może otrzymać Wykonawca to 100 punktów.

5) ilość punktów zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

6) zamawiający zakłada, że 1% = 1 punkt.

7) ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

8. Opis sposobu obliczenia ceny:

l) Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2) całkowitą ryczałtową cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym za-
łącznik m 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wyni-
kające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wyko-
nać zamówienia.

4) cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług oraz innych niezbędnych
opłat i podatków.

5) wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny.
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9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1) oferty należy składać na "Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert.

2) ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, w taki sposób, aby uniemożliwiało to zapo-
znanie się z ofertą przed jej otwarciem. Koperta powinna być opatrzona nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zespół Szkół Ekono-
miczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich,
Rakowice Wielkie 48,59-600 Lwówek Śląski, oraz opisana:
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"Oferta cenowa na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego"
znak sprawy RKZ.zP.9.2019

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.11.2019 r. do godz. 11:00."

3) oferty należy składać do dnia 08.11.2019 r. do godz. 11:00. Oferty złożone po terminie nie
będą uwzględniane.

4) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

5) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6) ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę lub imię i nazwisko),
siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana Wykonawcom, którzy
złożą ofertę oraz zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności i na stronie internetowej
www.zsetrakowice.pl

11. Inne informacje:

1) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania
przyczyn.

2) ze względu na wartość zamówienia Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania od-
wołania.

3) oferty, które zostaną złożone, staną się częścią dokumentacji postępowania.

4) z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

5) osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie udzielania informacji merytorycznych dotyczą-
cych przedmiotu zamówienia jest Jakub Kuśnierczyk, tel. 75 7824363
e-mail: zsetrakowice@op.pl

6) Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna z art. 13 RaDO stanowi załącznik nr
4 do niniejszego zaproszenia.

Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej
w Zespole Szkól Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie 02014-2
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb ryn pracy

Nr projektu RPDS.l0.04.01-02-0014/ 18
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu S ołecznego


