Agata Białecka – Nowak
ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji

ZO-02/16/1

PROCEDURA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
F-01
W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na
zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5:
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu.
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.abnopakowania.pl: 14/06/2016
(dd/mm/rrrr)

Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu wykonawcom: 14/06/2016 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. NAZWA I ADRES
Nazwa: Agata Białecka - Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Adres pocztowy: Otusz 11 A

Kod pocztowy: 64-320

Miejscowość: Buk

Powiat: poznański

NIP: 697-124-17-32

REGON: 300378031

Tel.: +48 618140983

Faks: +48 618140983

Województwo: wielkopolskie

Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.abnopakowania.pl
I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorca, nie zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /
tekst jednolity z 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164).
I.3. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM - KONTAKTOWY
Nazwa: Usługi Doradcze Piotr Jęcka
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 2/3

Kod pocztowy: 78-600

Miejscowość: Wałcz

Powiat: Wałcz

Tel.: +48 604128749

Faks: +48 67 2582286

Województwo: zachodniopomorskie

E-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
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I.4. Tytuł Projektu: „Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako
kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN Agata Białecka - Nowak”

I.5. Numer Projektu: WND-RPWP.01.05.02.-30-0324/15
I.6. Informacja o ogłoszeniu
I.6. 1) Nazwa projektu: „Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako
kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN Agata Białecka - Nowak”

I.6. 2) Status ogłoszenia
Zamieszczone, procedura wyboru wykonawcy w toku

I.6. 3) Tytuł zamówienia
„Zakup urządzeń i sprzętu sportowego oraz fitness”

I.6. 4) Numer ogłoszenia
ZO-02/16/1

I.6. 5) Termin składania ofert
Data: 23/06/2016 (dd/mm/rrrr) do godziny: 10:00

I.6. 6) Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego),
zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawiera Zapytanie Ofertowe art. 8.
Miejsce składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa
Inwestycji Adres: Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Agata Białecka – Nowak
ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji Adres: Otusz 11A, 64-320 Buk.

I.6. 7) Termin otwarcia / upublicznienia ofert
Data: 23/06/2016 (dd/mm/rrrr) godzina: 10:10

I.6. 8) Miejsce otwarcia / upublicznienia ofert
Miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa
Inwestycji Adres: Otusz 11A, 64-320 Buk.

I.6. 9) Adres e-mail na który należy przesłać ofertę
Nie dotyczy

I.6. 10) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Jęcka - Przewodniczący Komisji Przetargowej

I.6. 11) Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu sportowego oraz fitness.

I.6. 12) Kategoria ogłoszenia
Dostawy

I.6. 13) Podkategoria ogłoszenia
Dostawy

I.6. 14) Miejsce realizacji zamówienia:
 Województwo: wielkopolskie
 Powiat – leszczyński
 Miejscowość: Leszno

SEKCJA II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
II.1. Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Zamawiający dopuszcza

Usługi

Dostawy
/ nie dopuszcza

możliwość/ci składania ofert częściowych.

II.2. Cel zamówienia
W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną innowacje produktowe, procesowe i nietechnologiczne, które korzystnie
wpłyną na sytuację konkurencyjna firmy.
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II.3. Przedmiot zamówienia, wielkość lub zakres
1. Opis przedmiotu zamówienia:
LP.

Nazwa

ilość

1

Zestaw odważników na nogi i dłonie, skład zestawu: 2x0,5 kg, 2x1,0 kg, 2x1,5 kg, 2x2,0 kg, 2x2,5
kg, 2x3,0 kg - profesjonalne obciążniki na kostki i nadgarstki wykonane z kauczuku
syntetycznego lub materiału równoważnego.

1 zestaw

2

Zestaw hantli żeliwnych powlekanych winylem (fitnessowe), skład zestawu: 8x1,0kg, 8x2,0kg,
8x3,0kg, 8x4,0kg, 8x5,0kg, do treningu funkcjonalnego o kształcie ośmiokątnym

1 zestaw

3

Zestaw sztang z obciążeniem stałym, skład zestawu: 1x2,0 kg, 1x3,0 kg, 1x4,0 kg, 1x5,0 kg,

1 zestaw

Powłoka gumowana lub równoważna, odporna na ścieranie, do treningu funkcjonalnego,
4

Zestaw kettlebell wodny, skład zestawu: kettlebell 2 szt., możliwość wypełnienia wodą w zakresie
od 0,00 do 3,00 kg, wykonane z warstw gumowych lub materiału równoważnego

1 zestaw

5

Zestaw kettlebell: od 4,00 do 32 kg, ilość sztuk zestawie 12.

1 zestaw

Zestaw odważników kettlebell, ze specjalnie umiejscowioną głową, co przyczynia się do zmiany
środka ciężkości.
6

1 zestaw

Zestaw hantli gumowanych od 1,0 do 10,0 kg. ze stojakiem pionowym
Powłoka gumowana, nieścieralna, rączka metalowa, umożliwia pewny chwyt, stojak pionowy
dwustronny.

7

Zestaw hantli gumowanych od 2,5 do 50,0 kg ze stojakiem poziomym.

1 zestaw

Powłoka gumowana, nieścieralna, rączka metalowa, umożliwia pewny chwyt - dwa stojaki
poziome na 20 sztuk hantli.
8

Zestaw sztang z obciążnikami, skład zestawu: gryf, 2x1,25 kg, 2x2,5 kg, 2x5,0 kg,

1 zestaw

Powłoka gumowana odporna na ścieranie, obciążenie okrągłe, do treningu funkcjonalnego,
9

Sztanga olimpijska - sztanga olimpijska na łożyskach, profesjonalna udźwig 700kg – Stal
nierdzewna ocynkowana i chromowana.

1 szt.

10

Zestaw talerzy typu bumper (300 kg), w zestawie maja znajdować się talerze 5,00 kg, 10,00 kg
i 15,00 kg. Profesjonalne zawodnicze bumpery z tworzywa poliuretanowego, w odmiennych
kolorach w zależności od wagi.

1 zestaw

11

Podest pod sztangę: podest pod sztagę z tworzywa gumowego, wykorzystywany do treningu
podnoszenia ciężarów, wykonany z gumy i tworzywa sztucznego, guma wysokiej jakości dająca
wieloletnią gwarancję. Prefabrykowane płyty: górna minimum 3mm z materiału cechującego się
dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych,
z zachowaniem ciągłości jego struktury. Powierzchnia ta powinna posiadać bardzo dobre
właściwości antypoślizgowe, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na działanie wody,
dobre właściwości na działanie wysokich temperatur, elastyczność w niskich temperaturach.

gęstość, nie mniejsza niż 1000 kg / m³,

wyciszenie, nie mniejsze niż 49%,

wytrzymałość na rozciąganie, nie mniejsza niż 1,39 N / mm²,

wytrzymałość na rozdzieranie, nie mniejsza niż 9.7 N / mm,

wytrzymałość na ścieranie, nie mniejsza niż 0.53gm,

twardość, nie mniejsza niż 60 skali twardości Shore’a typu A,

współczynnik tarcia nie gorszy niż: powierzchnia sucha: 1.10, powierzchnia mokra:
1.03.

1 szt.

12

Ławeczka treningowa regulowana: zakres regulacji w 6 stopniach, materiały z tworzywa
sztucznego odpornego na ścieranie i zapewniającego łatwość eksploatacji,

1 szt.

13

Worek bokserski: długość 120cm wykonany ze skóry, zawieszenie górne, do treningu fitness.

1 szt.

14

Tarcza bokserska do treningu bokserskiego, zaokrąglona łukowato, wygięta do dobrej amortyzacji
wykonana ze skóry

1 szt.

15

Zestaw dysków stabilizujących, skład zestawu: dysk stabilizujący większy – 3 szt., dysk
stabilizujący mniejszy – 2 szt. – zestaw do treningu priopercepcji.

1 zestaw

16

Zestaw gum, skład zestawu: guma tubing 3 szt. (medium, strong, extra strong), guma mini band 3
szt. (light, medium, strong) - gumy wzmocnione do podciągania i pracy na obciążeniach.

1 zestaw

17

Zestaw gum do podwieszania, skład zestawu: 5 szt. gum guma do wykorzystania do dużych
obciążeń treningowych. Zestaw zawiera 5 obciążeń w zależności od mocy.

1 zestaw

18

Zestaw taśm do treningu powieszanego - taśma do systemu podwieszanego wykonana z pasów o
wzmocnionych właściwościach, uchwyty miękkie oraz twarde by idealnie dostosować do
możliwości treningowych.

2 szt.

19

Lina rezystująca: zestaw: pas + lina o długości nie mniej niż 3,4 m - lina do treningu szybkości
wykorzystywana z pasem skórzanym o wielu możliwościach regulacji, siła mocy 1:3, lina pokryta
specjalnym materiałem bawełna + elastan uniemożliwiającym brudzenie oraz ścieranie, lub
rozwiązanie równoważne.

1 szt.

PROCEDURA P-01/16

Wydanie: 1.0

Zawiera stron: 10

Strona: 3

Projekt pt. „Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN
Agata Białecka - Nowak” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20

Lina treningowa – wysokiej klasy lina treningowa, która jest wykorzystywana do treningu
wytrzymałości obszyta materiałem parcianym odpornym na ścieranie, o długości nie mniej niż
15m i udźwigu nie mniejszym niż 450kg.

1 szt.

21

Zestaw wałków do rolowania, skład zestawu: wałek do rolowania z wypustkami 2 szt., wałek
pilatesowy do rolowania bez wypustek 2 szt. Wykonane z materiału Pianka EVA/ kopolimer
etylenu i oktanu winylu/ gęstość 30 stopni. Średnica 15cm długość 90cm, lub materiał
równoważny.

1 zestaw

22

Klin do ćwiczeń – elastyczny element do ćwiczeń abs / stretching / pilates / tonnig/ traktowany
jako uniwersalne siedzisko do wyposażenia i trenowania

1 szt.

23

Kij pilatesowy - drewniany kij do ćwiczeń/ treningu mięśni pilates/ ćwiczenia mobilności.

1 szt.

24

Zestaw mat fitness + wieszaki, skład zestawu: mata 10 szt., wieszak ścienny na maty 2 szt.

1 zestaw

Mata do ćwiczeń, do profesjonalnego użytku wykonana w standardzie 3P PVC, lub rozwiązanie
równoważne. Posiada otwory do powieszenia umożliwiające łatwe przechowywanie. Wymiary
maty długość 100 cm, szerokość 50,00 cm, grubość nie mniej niż 95.
Ta uniwersalna mata może być wykorzystywana do wszelkich ćwiczeń bodyweight.
25

Step, zestaw 4 szt.

1 zestaw

Step wykonany metodą odwirowania zapewniający dobrą amortyzację, z trójstopniową regulacją
wysokości oraz wierzchnią antyposlizgową platformą.
26

Drabinka drewniana

1 szt.

Naścienna drabinka drewniana wykonana z drewna bukowego litego zawierająca uchwyty ścienne
27

Skakanka - Skakanka wykonana z linki stalowej, powleczonej gumą, z możliwością szybkiej
regulacji długości.

2 szt.

28

Drabinka koordynacyjna – z pcv o długości nie mniejszej niż 4,0 m i poziomie 8 szczebli.

1 szt.

29

Kółko do ćwiczeń mięśni brzucha - koło wykonane z tworzywa obleczone gumą oraz dodatkowo
posiadające uchwyty na nogi.

1 szt.

30

Zestaw sandbag (worek z pisakiem), skład zestawu: 1x6,0 kg, 1x9,0 kg, 1x12,0 kg, 1x18,0 kg,

1 zestaw

Zestaw worków typu sandbag- podwójnie szytych i podwójnie klejonych wzmocnionych.
31

Zestaw worków bułgarskich, skład zestawu: 1x10 kg, 1x15 kg, 1x20 kg.

1 zestaw

Zestaw worków bułgarskich podwójnie szytych i podwójnie klejonych z ekologicznej skóry,
32

Zestaw podestów do skoków, skład zestawu: 1x30 cm, 1x45 cm, 1x60 cm.

1 zestaw

Powierzchnia obita drewnem i matą antypoślizgową, 3 stopnie wysokości
33

Zestaw piłek fitnessowych plus stojak, skład zestawu: stojak 1 szt., 3x65 cm, 2x75 cm.

1 zestaw

Piłki wykonane gumy z powłoką antypoślizgową.
34

Zestaw piłek funkcjonalnych, skład zestawu: 1x6,0 kg, 1x8,0 kg.

1 zestaw

Piłki funkcjonalne szyte, dodatkowo klejone, wykonane ze skóry, posiadające minimum dwa
otwory odpowietrzające
35

Zestaw piłek lekarskich z uchwytami, skład zestawu: 1x6,0 kg, 1x8,0 kg, 1x10,0 kg.

1 zestaw

Piłki lekarskie z gumy i kauczuku z uchwytami po bokach
36

Podwójny stojak na piłki (10 szt.) - metalowy stojak na piłki.

1 szt.

37

Bieżnia elektryczna przeznaczona do użytku komercyjnego oraz nie komercyjnego, zasilana
silnikiem prądu zmiennego o minimalnej mocy 3,5 KM, o solidnej i stabilnej konstrukcji,
posiadająca minimum cztery miejsca absorbujące wstrząsy i uderzenia. Bieżnia ma posiadać
system zapewniający adaptację do środowiska naturalnego biegu, łagodny dla kolan, pleców
i stawów. Urządzenie ma być wyposażone w system łączności Bluetooth pozwalający na łączność
z urządzeniami zewnętrznymi oraz minimum jeden port USB. Bieżnia ma mieć możliwość
podłączenia urządzenia z systemem iOS oraz Android a po pobraniu odpowiedniego
oprogramowania możliwość sterowania bieżnią z urządzenia zewnętrznego jak i przesyłania
danych treningowych oraz ich synchronizację.

1 szt.

Podstawowe dane:

maksymalna waga użytkownika, nie mniejsza niż 180kg,

nie mniej niż 3 rolki utrzymujące pas w jednej pozycji,

możliwość regulacji pozycji pasa,

szybki start z przycisku lub z przycisku na tablecie,

wyniki treningowe zapisane na tablecie lub telefonie z pozycji aplikacji,

antypoślizgowa powłoka pasa np. powłoka PVC, lub rozwiązanie równoważne,

wbudowane stałe - minimum 7, programy treningowe oraz możliwość manualnego –
indywidualnego zaprogramowania minimum 4 programów treningowych,

pas bieżni: rozmiar nie mniejszy niż: 55.88 cm W X 157.48 cm L,

prędkość bieżni: od 0.7 do 20 km/h,

nachylenie pasa bieżni: od 0 - 15%,

możliwość połączenia z pulsometrem.
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38

Rower poziomy z funkcją łatwego wsiadania i wysiadania, przeznaczony do użytku
komercyjnego oraz nie komercyjnego. Wyposażony w możliwość regulacji oporu, miejsce na
kubek, oddychające oparcie oraz siedzisko wyposażone dodatkowo w podłokietniki.











1 szt.

napęd pasowy zapewniający płynną i cichą pracę,
koło pasowe, odlew aluminiowy, lub z materiału równoważnego zapewniającego
trwałość i wytrzymałość,
3-częściowy system korbowy,
pedały wielkowymiarowe, samobilansujące pedały pod buty wszystkich rozmiarów,
płynna regulacja siedziska,
przednie kółka transportowe,
maksymalna waga użytkownika, nie mniejsza niż 180kg,
pomiar tętna z chwytów lub z pasa umieszczonego do klatki piersiowej,
minimum jeden port USB dla urządzeń mobilnych,
urządzenie ma generować energię z czynności pedałowania, energia ma być
wykorzystywana dla zasilania konsoli jednostki jak i ładowania urządzeń mobilnych za
pośrednictwem wbudowanego portu USB.

2. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania gwarancji jakości na dostarczone urządzenia oraz
sprzęt, na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru sprzętu oraz urządzeń po ich zamontowaniu oraz rozruchu
próbnym.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia ma być dostarczony i zamontowany na koszt wykonawcy
w miejscowości Leszno, pod adresem: ul. Dożynkowa 35, 64-100 Leszno, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

II.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV
Główny przedmiot - nazwa kodu CPV
- artykuły i sprzęt sportowy

37400000-2

Dodatkowe przedmioty zamówienia - nazwa kodu CPV
- sprzęt do ćwiczeń fizycznych
- ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość

37440000-4
37442000-8

II.5. Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 56 dni kalendarzowych, bezpośrednio
następujących po sobie, od dnia zawarcia Umowy.

II.6. Informacje dotyczące ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

III.3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia.

III.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

III.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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III.6. Dodatkowe warunki
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Nie dotyczy

SEKCJA IV: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 26.7., 26.8. pkt 5) PROCEDURY
IV.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 26.2. Procedury:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych
w art. 26.2. Procedury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu). Oświadczenie to
zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców. Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej, członkiem konsorcjum
(wspólnie ubiegający się o zamówienie), mogą złożyć oświadczenie, że łącznie spełniają warunki określone w art. 26.2. pkt
1,2,3,4 Procedury.

IV.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 26.7. Procedury:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 26.7. Procedury, Zamawiający żąda przedłożenia następujących
dokumentów:
1)
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 26.7. Procedury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu).
2)
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 26.7. pkt 1)
Procedury, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
3.10. Zapytania Ofertowego, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

IV.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym w art. 4.2. pkt. 2) Zapytania Ofertowego składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

SEKCJA V: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 29.2. lit. b) Procedury:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia w treści oferty,
szczegółowe specyfikacje techniczne dla urządzeń oraz karty opisu sprzętu i wyposażenia. Specyfikacje techniczne oraz
Karty muszą potwierdzać, iż zaproponowane urządzenia, sprzęt oraz wyposażenie spełniają, określone w Zapytaniu
Ofertowym wymagania Zamawiającego. Specyfikacja ma informować o producencie urządzenia, producencie
podstawowych podzespołów, typ i rodzaj urządzenia oraz podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne.

SEKCJA VI: INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w Sekcji IV albo V:
Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu;
Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba
upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w art. 4.2. pkt 2) Zapytania Ofertowego. Dokument, pełnomocnictwo
należy przedstawić w formie oryginału.
Dokumenty potwierdzające równoważność oferty – jeżeli zastosowano rozwiązanie równoważne.

SEKCJA VII: WARUNKI ZMIANY UMOWY
przewiduje się

nie przewiduje się

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków:
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Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w przypadkach opisanych poniżej, na warunkach
opisanych w treści Umowy:
1. przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania
pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
2. zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - Wynagrodzenie
ulegnie zmianie o tę wartość.
3. zmiana zasad płatności może nastąpić w zakresie:


4.

wysokości wypłaconej zaliczki, z takim zastrzeżeniem, iż wysokość zaliczki może być tylko zmniejszona
a zmniejszenie jej wysokości musi nastąpić za porozumieniem Stron,
 pozostała część płatności pierwszej transzy, obniżonej w wyniku porozumienia Stron, zwiększa o tą
wysokość drugą transzę Wynagrodzenia.
Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy,
w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

SEKCJA VIII: ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

SEKCJA IX: OCENA OFERT
Najniższa cena
lub
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Znaczenie

A. cena (C)
B. okres gwarancji (G)

80%
20%

Opis sposobu przyznawania punktacji
A.

Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 80 punktów.
Następne wg wzoru:
Cena z najniżej wycenionej oferty
(C) = -------------------------------------------------- x 80 = ilość punktów
Cena badanej oferty

B.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty odbioru
końcowego otrzymuje 20 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość miesięcy z oferty badanej
(G) = ----------------------------------------------------------------- x 20 = ilość punktów
Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji

SEKCJA X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres w dniach: 60 dni od ostatecznego terminu składani ofert

SEKCJA XI: WYKLUCZENIA
1.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
PROCEDURA P-01/16

Wydanie: 1.0

Zawiera stron: 10

Strona: 7

Projekt pt. „Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN
Agata Białecka - Nowak” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
2) wykonawców, 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,
3) osoby fizyczne, które 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,
4) 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,
5) 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,
6) 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,
7) 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,
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 796) – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku,
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub nie wnieśli
wadium na wezwanie zamawiającego w przypadku powtórzenia czynności wyboru wykonawcy;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział
taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający nie wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,

4.
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które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

SEKCJA XII: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

XII.1. WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Informacja na temat ZNWU (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

XII.3. ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA
Czy przewiduje się zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu
tak
nie
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania
tak
nie

Unieważnienie postępowania
1.

2.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w
przypadkach,
o
których
mowa
w
art.
31.20.
Procedury,
zostały
złożone
oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyznawane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

XII.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
XII.4.1) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania ogłoszenia, warunków udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami udziału w postępowaniu, Zapytaniem Ofertowym upublicznione zostały na
stronie internetowej www.abnopakowania.pl oraz dostępne są do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub
obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi
Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz każdego dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00.

XII.4.2) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania Procedury zawierania umów
Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, oznaczona
symbolem P-01/16 została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.abnopakowania.pl oraz dostępna jest
do wglądu lub pobrania na wniosek w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz, każdego
dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00.

XII.4.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczono:
Ogłoszenie o zamówieniu, Zapytanie Ofertowe oraz Procedurę zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu: www.abnopakowania.pl

XII.4.4) Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

PROCEDURA P-01/16

Wydanie: 1.0

Zawiera stron: 10

Strona: 9

Projekt pt. „Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN
Agata Białecka - Nowak” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XII.4.6) Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu stanowiące jego integralną część:
1) Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,
2) Zapytanie Ofertowe,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26.2. Procedury,
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) Formularz ofertowy,
6) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
7) Oświadczenie, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
8) Wzór Umowy Dostawy.
* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Jęcka
…………………………….
(podpis upełnomocnionej osoby)
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