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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
23-10-2018

Termin składania ofert
31-10-2018

Numer ogłoszenia
1145231

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
31 października 2018 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie
oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 31.10.2018 r. przed godz. 15.00”
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw
W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do
Sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Specjalista ds. zamówień publicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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600-270-636

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i
wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z
realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przesiewacz ręczny do mąki – 6 sztuk
2. Czajnik bezprzewodowy – 3 sztuki
3. Bielizna stołowa – 1 zestaw
4. Klamry do serwetek – 12 zestawów
5. Serwetki płócienne – 24 sztuk
6. Elementy dekoracji stołów bielizna stołowa: skirting 20 mb – 1 zestaw
7. Zestaw sztućców min. 72 elementy – 2 zestawy
8. Zastawa stołowa – 1 zestaw
9. Garnki – 2 zestawy
10. Komplet desek – 2 zestawy
11. Szafki kuchenne wiszące metalowe – 2 sztuki
12. Miarki metalowe – 3 zestawy
13. Apteczka szkolna walizka naścienna z wyposażeniem – 1 sztuka
14. Gaśnica proszkowa – 1 sztuka
15. Mikser z dodatkowa misą – 10 sztuk
16. Robot planetarny – 2 sztuki
17. Kuchenka indukcyjna – 3 sztuki
18. Podgrzewacz ze stali nierdzewnej – 2 sztuki
19. Kompotierki z talerzykiem – 24 zestawy
20. Wyciskacz do cytrusów metalowy – 1 sztuka
21. Kosz do gotowania makaronu – 1 sztuka
22. Szatkownica do warzyw ręczna typu mandolina – 1 sztuka
23. Taboret podgrzewczy elektryczny – 1 sztuka
24. Pojemniki GN 1/1 z pokrywkami – 6 zestawów
25. Pokrywki do pojemników GN 1/1 – 6 sztuk
26. Prasa do ziemniaków – 6 sztuk
27. Prasa do czosnku – 6 sztuk
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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28. Maty silikonowe – 15 sztuk
29. Wałki silikonowe – 12 sztuk
30. Tace kelnerskie – 6 sztuk
31. Środki do mycia i dezynfekcji dla celów ekonomicznych – 10 zestawów
32. Krzesła – 50 sztuk
33. Stoły koktajlowe – 2 sztuki
34. Miski metalowe z podziałką (zestaw) – 4 zestawy
35. Wykrawacz do masy cukrowej (zestaw) – 3 zestawy
36. Maty silikonowe do koronek i do kształtów – 1 zestaw
37. Foremki na praliny silikonowe – 2 zestawy
38. Worki, rękawy wielorazowe – 30 sztuk
39. Worki, rękawy jednorazowe – 10 sztuk
40. Worek dwukomorowy – 4 sztuki
41. Tylki – 4 zestawy
42. Wygładzacz typu pacha – 4 sztuki
43. Wałek do lukru – 2 sztuki
44. Szpatułka kątowa duża – 5 sztuk
45. Łopatka silikonowa mała – 5 sztuk
46. Skrobki – 12 sztuk
47. Rózgi – 10 sztuk
48. Szczypce – 4 sztuki
49. Miska do rozpuszczania czekolady – 2 sztuki
50. Syfon do bitej śmietany+ naboje – 2 sztuki
51. Opaska cukiernicza – 2 sztuki
52. Skrobak do czekolady – 1 sztuka
53. Pędzelek silikonowy – 10 sztuk
54. Taca cukiernicza – 10 sztuk
55. Foremki, tortownice, różne rozmiary – 1 zestaw
56. Blachy profesjonalne – 1 zestaw
57. Fontanna czekoladowa – 1 sztuka
58. Wieszak na worki i końcówki – 1 sztuka
59. Lampa do karmelu – 1 sztuka
60. Ekspres do kawy – 1 sztuka
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Krasnystaw

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i
wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z
realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przesiewacz ręczny do mąki – 6 sztuk
2. Czajnik bezprzewodowy – 3 sztuki
3. Bielizna stołowa – 1 zestaw
4. Klamry do serwetek – 12 zestawów
5. Serwetki płócienne – 24 sztuk
6. Elementy dekoracji stołów bielizna stołowa: skirting 20 mb – 1 zestaw
7. Zestaw sztućców min. 72 elementy – 2 zestawy
8. Zastawa stołowa – 1 zestaw
9. Garnki – 2 zestawy
10. Komplet desek – 2 zestawy
11. Szafki kuchenne wiszące metalowe – 2 sztuki
12. Miarki metalowe – 3 zestawy
13. Apteczka szkolna walizka naścienna z wyposażeniem – 1 sztuka
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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14. Gaśnica proszkowa – 1 sztuka
15. Mikser z dodatkowa misą – 10 sztuk
16. Robot planetarny – 2 sztuki
17. Kuchenka indukcyjna – 3 sztuki
18. Podgrzewacz ze stali nierdzewnej – 2 sztuki
19. Kompotierki z talerzykiem – 24 zestawy
20. Wyciskacz do cytrusów metalowy – 1 sztuka
21. Kosz do gotowania makaronu – 1 sztuka
22. Szatkownica do warzyw ręczna typu mandolina – 1 sztuka
23. Taboret podgrzewczy elektryczny – 1 sztuka
24. Pojemniki GN 1/1 z pokrywkami – 6 zestawów
25. Pokrywki do pojemników GN 1/1 – 6 sztuk
26. Prasa do ziemniaków – 6 sztuk
27. Prasa do czosnku – 6 sztuk
28. Maty silikonowe – 15 sztuk
29. Wałki silikonowe – 12 sztuk
30. Tace kelnerskie – 6 sztuk
31. Środki do mycia i dezynfekcji dla celów ekonomicznych – 10 zestawów
32. Krzesła – 50 sztuk
33. Stoły koktajlowe – 2 sztuki
34. Miski metalowe z podziałką (zestaw) – 4 zestawy
35. Wykrawacz do masy cukrowej (zestaw) – 3 zestawy
36. Maty silikonowe do koronek i do kształtów – 1 zestaw
37. Foremki na praliny silikonowe – 2 zestawy
38. Worki, rękawy wielorazowe – 30 sztuk
39. Worki, rękawy jednorazowe – 10 sztuk
40. Worek dwukomorowy – 4 sztuki
41. Tylki – 4 zestawy
42. Wygładzacz typu pacha – 4 sztuki
43. Wałek do lukru – 2 sztuki
44. Szpatułka kątowa duża – 5 sztuk
45. Łopatka silikonowa mała – 5 sztuk
46. Skrobki – 12 sztuk
47. Rózgi – 10 sztuk
48. Szczypce – 4 sztuki
49. Miska do rozpuszczania czekolady – 2 sztuki
50. Syfon do bitej śmietany+ naboje – 2 sztuki
51. Opaska cukiernicza – 2 sztuki
52. Skrobak do czekolady – 1 sztuka
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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53. Pędzelek silikonowy – 10 sztuk
54. Taca cukiernicza – 10 sztuk
55. Foremki, tortownice, różne rozmiary – 1 zestaw
56. Blachy profesjonalne – 1 zestaw
57. Fontanna czekoladowa – 1 sztuka
58. Wieszak na worki i końcówki – 1 sztuka
59. Lampa do karmelu – 1 sztuka
60. Ekspres do kawy – 1 sztuka
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV
39221000-7

Nazwa kodu CPV
Sprzęt kuchenny

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 23.11.2018 r., z zastrzeżeniem że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy
wcześniejszy termin.

Załączniki
zał. 4 OŚWIADCZENIE pr. GASTRONOMICZNA
zał. 3 Formularz cenowy pr. GASTRONOMICZNA
zał. 2 Formularz ofertowy pr. GASTRONOMICZNA
Zał. 1 opis przedmiotu pr. GASTRONOMICZNA
zapytanie-ofertowe-pr.-GASTRONOMICZNA

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231

6/9

23.10.2018

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający
nie określa warunków w tym zakresie)
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i
zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym

Wiedza i doświadczenie
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego
na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do
usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w
wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia
stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z
innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
d) zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu
zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
e) zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem
z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
od Zamawiającego,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik
nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
1) cena – 60% (max. 60 pkt)
2) termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia
Z zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym .

Zamawiający - Beneficjent
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1145231
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Nazwa
POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

Adres
Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu
825763755

Fax
825763755

NIP
5641688352

Tytuł projektu
Szkoła nowych możliwości

Numer projektu
RPLU.12.04.00-06-0039/17-00
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