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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

                                                             Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   

 

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE  

                                         na usługę / dostawę  

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:  

                Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  

                       ul. Guznera 3 

                        Spórok   

                       47-100 Strzelce Op.  

                       NIP: 756-18-11-679 

 

       2)  Nazwa przedmiotu zamówienia  

              Samodzielna kompostowa  toaleta   

 

3) Zakres i opis przedmiotu zamówienia:   

Kompostowa toaleta oparta na technologii  zwanej „kompostowaniem dżdżownicowym” która  pozwala  suchym 

toaletom funkcjonować bez podłączenia do kanalizacji i prądu, nie wymaga konserwacji, bez użycia środków 

chemicznych i wody.  

Na kompostową  toaletę składa się zestaw  : 

a) Kompostnik wraz z dżdżownicami  

b) Sedes z mechanizmem taśmociągu  

c) Rurki do drenażu moczu 

d) Komin wentylacyjny wraz z turbiną  

e) Dystrybutorem na papier ze stali nierdzewnej  

f) Pojemnik na hydro-żel  ze stali nierdzewnej 

Oferta obejmuje zakup i dostawę całego ww. zestawu . 

   

 Zamawiający oczekuje złożenie oferty na przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż określone. 

Przedmiot zamówienia powinien mieć parametry minimalne lub wyższe niż minimalne. 

 

Zadanie  jest  realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Spórok 

a Zarządem Województwa Opolskiego .  Zadania realizowane w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na 

lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 

 

4) Warunki udziału w postępowaniu:  

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) nie podlegania wykluczeniu z postepowania zgodnie z pkt 7 niniejszego  zapytania. Zamawiający 

będzie   dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z 

zasadą spełnia/ nie spełnia.  Oświadczenie Wykonawcy w formularzu oferty  

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie 

przedłożonych dokumentów zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia.  Oświadczenie Wykonawcy w 

formularzu oferty  

c)  wykonawca – dostawca posiada  tytuł prawny do technologii „kompostowanie dżdżownicowe”  

               lub innej równoważnej technologii o parametrach technicznych nie gorszych niż w technologii   

               "  vermicomposting  " 

Oferta podlega odrzuceniu jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  została złożona przez 

podmiot  niespełniający warunków  udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu, została 

złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

5)Kryteria oceny ofert  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
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L.P. Kryterium  Waga Maksymalna możliwa  ilość punktów za dane kryterium  

1. Łączna cena brutto (C) 70% 70 pkt. 

2. Gwarancja (G) 20% 20 pkt. 

3. Termin dostawy(D) 10% 10pkt. 

 

6) Opis sposobu przyznawania punktacji  

Kryterium:  C - cena – waga 70%  - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku 

osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena brutto” wyliczonych w oparciu o wzór:    

               Cena oferty najtańszej  

C= ----------------------------------  x 70 = ilość punktów                   

               Cena ocenianej oferty  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt   

Kryterium: G - gwarancja – waga 20 %  - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny ofert ze względu na 

długości okresu gwarancyjnego na przedmioty zamówienia: ·  

− okres gwarancji od 6 do 12 mc-y – 0 pkt   

− okres gwarancji od 12 do 24 mc-y – 10 pkt  

 − okres gwarancji pow. 24 mc-y – 20 pkt   

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt   

Kryterium: D– dostawa  – waga 10% - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny ofert ze względu na 

czas realizacji zadania na przedmiot zamówienia: ·  

- czas realizacji zamówienia – do 2 miesiąca – 10 pkt. 

- czas realizacji zamówienia – powyżej 2 miesięcy -  5pkt.  

-czas realizacji zamówienia – powyżej 5 miesięcy – 0 pkt 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt   

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium gwarancji i  kryterium dostawy zostaną zsumowane.  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru: 

  Ʃ = C + G + D gdzie:   

Ʃ - łączna suma przyznanych punktów  

 C - liczba punktów przyznana w kryterium „cena”  

 G - liczba punktów przyznana w kryterium „gwarancja” 

 D - liczba punktów przyznana w kryterium „dostawa” 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten 

podmiot, który wskazał niższą cenę. 

W przypadku, gdy ceny są takie same o wyborze oferty decyduje kolejność wpływu oferty – wybrana 

zostaje oferta złożona wcześniej. 

 

7) Informacja na temat zakresu wykluczenia  

Odrzuceniu podlegają oferty:  

I .Zamówienie nie może być udzielone 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, 

 e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  budzić uzasadnione   

     wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 II. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego .  

III. Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 
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8) Termin składania ofert:  

Termin składania ofert upływa w dniu 5 lutego 2018 roku 

 

9) Termin realizacji zamówienia:  

Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa w dniu 30 marca 2018 roku. 

 

10) Miejsce składania ofert  

Ofertę należy złożyć : 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok   

      ul. Guznera 3 Spórok   lub  

- elektronicznie -  skan oferty na adres sowsporok@onet.eu 

  

11) Akceptowalne formy składania ofert: - osobiście lub elektronicznie pod  wskazanymi adresami 

 

12) Zawartość oferty. 

     Kompletna oferta musi zawierać:  formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz oferta powinna zawierać co najmniej:  

 - dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 - datę sporządzenia dokumentu,  

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis   

   przedmiotu zamówienia),  

 - opis pozostałych parametrów oferty np. warunki płatności, wymogi dotyczące warunków gwarancji, itp., 

 - wartość oferty netto, wysokość podatku VAT, cena brutto  

 - termin realizacji zamówienia,  

- termin ważności oferty,  

- oferta musi być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do występowania w  jego imieniu. 

 

13) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

 

14) Dodatkowe informacje  

a)    Podane w opisie przedmiotu zamówienia, pochodzenie, patenty itp. mają jedynie charakter pomocniczy 

dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy 

funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie 

może być gorsza od jakości określonego w Zapytaniu produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze 

niż wskazany produkt 

b) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

c)  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na 

załączonym formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 

e) Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w 

złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  

 

15). Załączniki  

              ZAŁĄCZNIK nr 1 – wzór formularza oferty  

                                      

                                                                  

                                                                                           (czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 
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