Dotyczy realizacji projektu „ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” nr WND-POKL.08.01.02-20-039/12

Białystok, 26.06.2013r.
Zamawiający:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
Ul. Brukowa 28 lokal 4
15-889 Białystok
ZAPYTANIE OFERTOWE
(procedura konkurencyjności)
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do
złożenia oferty na sprzedaż i dostawę na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do
prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na potrzeby realizacji projektu
„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” nr WND-POKL.08.01.02-20-039/12,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych
do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany. Szczegółową specyfikację
przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Oferent może zaoferować przedmiot zamówienia
charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi lub równoważnymi. Oferent, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów
asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu, itp.). Oferent
uwzględni w cenie ofertowej koszty związane ze sprzedażą, dowiezieniem i rozładowaniem materiałów na
miejscu szkolenia. Zaoferowany przez Oferenta asortyment ma być najwyższej jakości pod względem
technicznym i użytkowym, spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty
dopuszczające go do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie materiały będące
przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego limitu dostawy, bądź zmianę ilości poszczególnych rodzajów
materiału na większą lub mniejszą. W razie przerwania szkolenia, wykonanie usługi zostanie zawieszone lub
zakończone, a należność będzie wypłacona za faktycznie dowieziony materiał bez prawa dochodzenia
odszkodowania lub wyrównania strat.
Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14200000-3 Piasek i glina;
03114100-4 Słoma; 03410000-7 Drewno; 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne.
2. Warunki realizacji dostawy/usługi
Rozliczenie odbywać się będzie miesięcznie, za faktyczną ilość dostarczonego materiału.
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Miejsce dostawy: teren Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”, ul. Piłsudskiego 64, 16030 Supraśl.
Termin dostawy materiałów: 11.07.2013-31.01.2014. Szczegółowy harmonogram dostaw zostanie ustalony
po podpisaniu umowy z Oferentem.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:


Oferenci prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia.



Oferenci, którzy 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
Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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. Termin realizacji zamówienia: 11.07.2013-31.01.2014.
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto.
Cena brutto: max 100 punktów - ocena przeprowadzona zostanie dla każdej części zamówienia wg
wzoru:
Najniższa ofertowa cena brutto
Co = ----------------------------------------Cena badanej oferty brutto

x 100 punktów

Wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów. W przypadku oferty wyższej niż kwota zakładana w
budżecie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji.
6. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
P. Katarzyna Kitlas – tel. 85 675 00 17 w godz. 8.30-15.30
7. Termin do którego należy składać oferty: 10.07.2013r. do godz. 23.59.
8. Sposób składania oferty
Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie według załączonego formularza. Formularz ofertowy można
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok.4,
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15-889 Białystok, lub przesłać za pomocą faksu na nr 85 675 00 17 lub pocztą elektroniczną na adres:
info@fir.org.pl. Godziny pracy Fundacji: 8.00-16.00.
9. Miejsce publikacji Zapytania ofertowego:
- Siedziba Zamawiającego: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889
Białystok,
- strona www.fir.org.pl.
10. Uwagi końcowe:
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego.
c) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
d) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
e) Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie
zostali wykluczeni z postępowania.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania
negocjacji.
h) Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
i) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone.
j) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
k) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
Załączniki:
Załącznik 1: Szczegółowa specyfikacja zamówienia
Załącznik 2: Formularz ofertowy wraz ze wzorem oświadczenia

......................................
/podpis osoby upoważnionej/
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowa specyfikacja zamówienia
Część 1
WIÓR OSIKOWY
Materiał na 55m2 poszycia (wiór, gwoździe, obróbka komina) + usługa + materiał na 45m2 praktyki (wiór,
gwoździe)
- gwoździe stalowe (do wióra) fi 15 mm x 50 mm - 20.000szt
Część 2
DREWNO KONSTRUKCYJNE
1. nieimpregnowane, strugane czterostronnie
- deski 14 x 4 cm 68 szt. dł. 2,70 m
- łaty 6 x 4 cm 300 mb
- kontrłaty 6 x 4 cm 100 mb
- deskowanie ścian grubość 2,5cm 40 m2
- deski podłogowe – 25 m2
2. impregnowane, strugane czterostronnie
- 14 x 6 cm 10 szt dł 4m
- 14 x 10 cm 2 szt dł 4.30m
- 14 x 10 cm 2 szt dł 6.60m (2 x 3.30)
- 14 x 14cm 4 szt dł. 7.40 (2 x 3.70)
- 16 x 6 cm 22 szt dł 360cm
- 14 x 4 cm 10 szt dł 4.20
- 20 x 4 cm 8 szt dł. 3,60
- deskowanie dachu grubość 2,5 cm - 50 m2
3. deski szalunkowe gr.2,5 cm 0,7 m3 nie strugane
Część 3
KOSTKI SŁOMIANE SPRASOWANE
Kostki słomiane silnie skompresowane, suche, o mocno i równo napiętych sznurkach, o kształcie zbliżonym do
prostopadłościanu o przybliżonych wymiarach wys/szer/dł 35/45/75-85cm. Ilość 300szt.
Część 4
GLINA WORKOWANA
Glina workowana, czysta, sucha, bez dodatków, drobno mielona, w naturalnym kolorze, pakowana w worki
foliowe 25-40kg. Ilość 1,2 tony (1 paleta).
Część 5
POZOSTAŁE MATERIAŁY
— siatka podtynkowa rabitza 40 m2
— żwir gruby, płukany, frakcji ok. 1cm – 4m3
— worki polipropylenowe, pojemność ok. 50l – 250 sztuk
— sznurek polipropylenowy w rolce – 1 sztuka
— folia gruba, budowlana o szer. co najmniej 2,5 m. – 200 m2
— piasek gruby frakcji 1-3mm – 10 ton
— piasek drobny – 3m3 – ok. 5 ton
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

cement portlandzki 32,5 worki 25 kg – 40 sztuk
wapno hydratyzowane workowane – 1 tona
pręty stalowe żebrowane fi 8-10mm – 110mb
drut stalowy na strzemiona, pocięty na odcinki – 75 mb
drut wiązałkowy – 2kg
drut kolczasty – 100mb
lepik bitumiczny wiadro 20kg – 2 szt
papa do izolacji poziomej szer. 1m – 50 mb
papa na krycie dachu 1 m – 50 mb
styropian na podłogę gr. 10cm – 20 m2
wełna drzewna – 10 m3
kratownica stalowa – 20 m2
drewno użytkowe - ok 10 m3: Żerdzie świerkowe na rusztowania zewnętrzne, zadaszenia i ekrany

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

śruby kotwiące do dużych obciążeń fi 10mm dł. ok. 20cm – 32 szt
kątowniki stalowe 80 na 60mm – 70 szt
łącznik, płytka perforowana stalowa dł 20cm – 10 szt
kotwa płatowa – 12szt
gwoździe budowlane 70mm – 1kg
gwoździe budowlane 100mm – 3kg
gwoździe budowlane 125mm – 3kg
gwoździe budowlane krokwiaki (ok. 300mm) – 25szt
wkręty do drewna 45mm – 400szt
wkręty do drewna 70mm – 400szt
wkręty do drewna 100mm – 100szt
bit krzyżowy PH2 – 18szt
gwoździe do gwoździarki dł. 60mm – 400szt
pręty stalowe gwintowane fi 12mm – 5mb + nakrętki 60szt + podkładki 60 szt
siatka stalowa rapica szer 1m – 40m2
folia ogrodowa gruba przezroczysta – 100m2
folia budowlana paroszczelna – 80m2
taśma paroszczelna w rolce – 1 szt
folia, membrana paroprzepuszczalna – 70m2
plandeka budowlana – 200m2
plandeki sznurowana 3x3m – 4 szt
taśmy transportowe napinające – 12 szt
maty trzcinowe podtynkowe – 130m2
siatka podtynkowa polipropylenowa – 50m2
profil przyokienny 6mm – 30mb
prowadnice podtynkowe, aluminiowe dł. 2,5m – 8 szt
listwa przypodłogowa drewniana – 22 mb
listwa przysufitowa drewniana – 25mb
płyta osb gr 18mm – 50m2
zaprawa samopoziomująca – materiał workowany na 17m2 grubości 1cm
okienka szczytowe tradycyjne 60x50cm – 2szt
okna tradycyjne do otworu 100x120cm – 4szt
parapet wewnętrzny drewniany – 4 szt
pianka montażowa do okien i drzwi, pistoletowa – 2 szt
silikon uszczelniający pistoletowy – 1 szt
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—
—
—
—
—
—
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metyloceluloza w proszku – 1kg
okiennice drewniane symetryczne z systemem mocującym – 8 szt
podokiennice tradycyjne 110x25cm – 4 szt
nadokiennice tradycyjne 110x25cm – 4 szt
drzwi wejściowe zewnętrzne tradycyjne 90x210cm – 1 szt
bejce naturalne do stolarki otworowej i obudowy okien
olej naturalny do zabezpieczenia do stolarki otworowej i obudowy okien
okucia i materiały montażowe do stolarki otworowej
deski na podbitkę, pióro-wpust – 50 m2
lakier olejny na podbitkę

— pompa wodna pływająca
— systemy szlauchów ogrodowych na zwijanych stojakach szt 2 x 50 mb
— szlauch ogrodowy przezroczysty - 20 mb.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

przedłużacze na zwijanych stojakach 4 gniazdowe szt 2 x 50 mb
przedłużacze z zabezpieczeniem i 4 gniazdami - 3 mb - 4 szt
przedłużacze 3m - 4 szt
kabel YDY 3x2,5 – 15mb
kabel YDY 3x1,5 – 15mb
gniazdo elektryczne podwójne – 1 szt
włącznik elektryczny – 1 szt
różnicówka es, wyłącznik nadprądowy – 1szt
rynny poziome 7,5m plus system mocowania – 2 szt
rynny pionowe 3m plus system mocowania – 4 szt
system kominowy 1 kanał dymny, 1 wentylacyjny, wymiar zewnętrzny 46x32cm, h-5m

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

paliwo do pił spalinowych w szczelnym zbiorniku z lejkiem – 10 l
olej do mieszanek paliwowych 250ml – 2 szt
olej do smarowania łańcucha – 1 szt
zszywki 100 szt do mat i siatki, 10 pacz.
zszywki 100 szt do folii, 10 pacz.
zestaw papierów ściernych, 2 op. x L
papier szlifierski arkusze, 50 szt.
pędzle płaskie szerokie, 4 szt.
pędzel ławkowiec, 1 szt.
asortyment tarcz 230mm, 2 op. x L
zestaw brzeszczotów do lisicy, 2 op. x L
brzeszczoty do drewna wymienne, 10 szt.
brzeszczoty do metalu wymienne, 10 szt.
pace do tynkowania gąbkowane, 2 szt.
pace styropianowe średnie, 2 szt.
pace styropianowe długie, 2 szt.
pace stalowe ząbkowane i proste, 4 szt.
szpachle różne, 4 szt.
skrzynki narzędziowe, 4 szt.
pasy narzędziowe, 10 szt.
pojemniki plast. mocne 20 l, 2szt.
pojemniki plast. mocne 48 l, 2 szt.
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pojemniki metalowe 2x20 l - 2x40 l, 4 szt.
wiadra 16 l. plastykowe, 4szt.
wiadra 10-12 l. metalowe mocne, 4szt.
beczki 50-100 l. plastykowe mocne , 2 szt.
zbiornik na wodę b. duży 200 l., 1 szt.
polewarki 15 l, 2 szt.
misy duże 30 l plastykowe mocne, 4 szt.
misy średnie 20 l plastykowe mocne, 4 szt.
worki foliowe grube duże(50 l), 50 szt.
worki foliowe cienkie (25 l), 150 szt.
liny, linki mocujące, 500 mb
taśma klejąca (wielozadaniowa)
taśma wyznaczająca teren
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Załącznik 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy
.............................................................
nazwa i adres Oferenta

...........................................
miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY

Oferuję następujące warunki realizacji dostawy/usługi:
1. W zakresie Części 1 Szczegółowej specyfikacji zamówienia
Cena:
cena ofertowa ................. zł brutto, w tym należny podatek VAT;
słownie....................................................................................................................................zł brutto.
2. W zakresie Części 2 Szczegółowej specyfikacji zamówienia
Cena:
cena ofertowa ................. zł brutto, w tym należny podatek VAT;
słownie....................................................................................................................................zł brutto.
3. W zakresie Części 3 Szczegółowej specyfikacji zamówienia
Cena:
cena ofertowa ................. zł brutto, w tym należny podatek VAT;
słownie....................................................................................................................................zł brutto.
4. W zakresie Części 4 Szczegółowej specyfikacji zamówienia
Cena:
cena ofertowa ................. zł brutto, w tym należny podatek VAT;
słownie....................................................................................................................................zł brutto.
5. W zakresie Części 5 Szczegółowej specyfikacji zamówienia
Cena:
cena ofertowa ................. zł brutto, w tym należny podatek VAT;
słownie....................................................................................................................................zł brutto.
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Ponadto, oświadczam, iż:
a) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia
określone przez Zamawiającego.
b) Akceptuję termin i warunki realizacji dostawy/usługi.
c) Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia.
d) Pomiędzy Oferentem składającym niniejszą ofertę, a Zamawiającym nie istnieją powiązania osobowe lub
kapitałowe w rozumieniu pkt 3 Zapytania ofertowego, tj.: Oferent nie jest powiązany 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 Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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.

e) Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.

..............................................
/podpis Oferenta/
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