Wrocław, 16.04.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWD/2019
dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 8
Działanie 8.4
Poddziałanie 8.4.2
Tytuł projektu:
Nr projektu:

Rynek Pracy
Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT WROF
Radosne bąbelki
RPDS.08.04.02-02-0012/17

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
I. Zamawiający:
Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek
Adres: al. gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 Wrocław
NIP: 9271854049
Tel.: 505 164 099
Adres e-mail: malgorzata.wiktorek84@gmail.com
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć
psychologicznych dla 24 dzieci w wieku do 3 lat w żłobku przy ul. Wrocławskiej 83B, w 55-093
Kiełczowie (gm. Długołęka) w terminie 1.05.2019 – 31.10.2019. Usługa obejmować będzie 4 godziny
zegarowe w miesiącu dla każdego dziecka, co daje 96 godzin w miesiącu.
III. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży
termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim podmiotom,
do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

IV. Termin i miejscy wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy. Miejsce
wykonania zamówienia: Żłobek przy ul. Wrocławskiej 83B, 55-093 Kiełczów (gm. Długołęka).
V. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Kryterium

Waga kryterium

Cena brutto (C)

100%

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma największą liczbę punktów.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego
określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty całościowe.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 Cenę;
 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z
Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Wszystkie załączniki do Zapytania ofertowego muszą być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Miejsce: Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek
Adres: al. gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 Wrocław
Sposób: forma elektroniczna (adres e-mail: malgorzata.wiktorek84@gmail.com) lub forma papierowa
(poczta, osobiście lub przez kuriera)
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2019 r. do godz. 14.00
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie www Zamawiającego.
VIII. Podstawa do wykluczenia wykonawcy:
1. Oferta została złożona przez podmiot powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. W
celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 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. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Dodatkowo:
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Oferta powinna odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich
otrzymanych ofert.
4. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni liczonych od dnia upływu terminu
składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania
przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.

6. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
7. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia
oferty.
8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych
zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie
powiadomić Oferenta oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą
oczywistych omyłek.
9. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana
umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu
wykonania zamówienia. Zmiana taka wymagać będzie podpisania aneksu do przedmiotowej
umowy.
11. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Małgorzata Wiktorek, tel: +48 884 804 847

