Koszalin, dn. 06.04.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018
na wykonanie zamówienia na
dostawę łóżek rehabilitacyjnych oraz materacy przeciwodleżynowych
w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”
Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest partnerem projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług
społecznych” nr RPZP.07.06.00-32-K006/17 (zwanym dalej: projekt), realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 Wsparcie
rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
W ramach projektu Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do składania ofert na dostawę 10 (dziesięciu)
łóżek rehabilitacyjnych oraz 10 (dziesięciu) materaców przeciwodleżynowych wraz z podkładowymi materacami
medycznymi z pianki medycznej.
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskie
ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8
75-061 Koszalin
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33192130-2 – łóżka z silnikiem
39143112-4 – materace
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 10 (dziesięciu) łóżek rehabilitacyjnych oraz 10 (dziesięciu)
materaców przeciwodleżynowych wraz z podkładowymi materacami medycznymi z pianki medycznej
o następujących minimalnych wymaganych parametrach:
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

















leże czterosegmentowe
funkcja anty-Trendelenburga
płynna regulacja wysokości leża na pilota
płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
leże drewniane (opcja),
leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej,
leże w pozycji wyjściowej wyższej 40 cm
Min. wysokość leża: 40 cm
Kąt nachylenia zagłówka: 83°k
Kąt nachylenia podnóżka: 20°
Deklaracja Ce
Gwarancja 30 24 miesięcy
Serwis/naprawa do 14 dni roboczych. do 24 h w miejscu użytkowania lub nowy sprzęt zamienny .
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Sprzęt zamienny na czas naprawy. Sprzęt zamienny dostarczony do miejsca użytkowania sprzętu
serwisowanego niezwłocznie po zgłoszeniu łóżka do serwisu, tj. w przeciągu 24 godzin. Dostarczenie
sprzętu, wniesienie, zniesienie oraz złożenie sprzętu zamiennego po stronie i na koszt
dostawcy/wykonawcy. Sprzęt zamienny może być używany, pod warunkiem, że jest sprawny, czysty i w
dobrym stanie.
możliwość blokad na pilocie poszczególnych pozycji leża przy pomocy kluczyka
zintegrowane drewniane barierki boczne
cztery koła antystatyczne z możliwością blokady
obciążenie maksymalne: nie mniej niż 185kg
wymiary leża: 90 x 200 cm
regulacja wysokości leża: 40 – 80 cm

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY














Materac antyodleżynowy aktywny
Aktywny - zmiennociśnieniowy
skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia.
wyposażony w kołnierz, który zawija się pod materac gąbkowy oraz pompę podłączaną do zasilania
materac z mikroperforacją zapewniającą prawidłową wentylację,
zakres regulacji ciśnienia: min. 20-40 mmHg max 90mmHg,
praca pompy w cyklach 10 min,
rozmiar materaca: 200 x 90 x 6,5 cm
przystosowane do wagi pacjenta 125 kg.
Deklaracja Ce
Gwarancja 30 24 miesięcy
Serwis/naprawa do 14 dni roboczych. do 24 h w miejscu użytkowania lub nowy sprzęt zamienny .
Sprzęt zamienny na czas naprawy. Sprzęt zamienny dostarczony do miejsca użytkowania sprzętu
serwisowanego niezwłocznie po zgłoszeniu łóżka do serwisu, tj. w przeciągu 24 godzin. Dostarczenie
sprzętu, wniesienie, zniesienie oraz złożenie sprzętu zamiennego po stronie i na koszt
dostawcy/wykonawcy. Sprzęt zamienny może być używany, pod warunkiem, że jest sprawny, czysty i w
dobrym stanie.
 W komplecie: podkładowy materac medyczny z pianki medycznej, dopasowany do oferowanego
materaca przeciwodleżynowego
Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe urządzeń i elementów zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione
w opisie przedmiotu zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami/elementami równoważnymi.
Poprzez pojęcie materiałów/elementów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały zapewniające uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne produkty i
urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia (termin fizycznego dostarczenia zamawianego sprzętu do siedziby Zamawiającego): do
dnia 07.05.2018r.
Termin podpisania umowy z Wykonawcą: do dnia 20.04.2018r. 23.04.2018r.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
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2.

posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda
nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza
spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
załącznik nr 3 – oświadczenia

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej,
na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą
zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość
pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed
terminem składania ofert.
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5.
6.

Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest
niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

B. Forma oferty.
1.
2.
3.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego).
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas,
gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co
do jej prawdziwości.

C. Zawartość oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – oświadczenia

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Agnieszka Pluta, e-mail:
apluta@caritas.pl, tel. 501 546 767
8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 w
siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
18.04.2018r. 20.04.2018r. do godz. 09.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9.
1)
2)

Kryteria oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium
Cena [C]
Termin realizacji zamówienia (T)

Znaczenie procentowe
kryterium
80%
20%

Maksymalna liczba punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium (waga)
80pkt
20pkt

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na
porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty
zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje się
wartość brutto podaną w formularzu oferty.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C =

x 80 (waga kryterium)
Cb

gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
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Punkty w kryterium termin realizacji (T) będą liczone w sposób następujący:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 2pkt. za każde skrócenie o pełen 1 dzień roboczy terminu realizacji zamówienia w
stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego, tj. 07.05.2018r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20pkt (otrzyma ją wykonawca oferujący skrócenie terminu
realizacji całości przedmiotu zamówienia o 10 lub więcej dni roboczych.)
Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
otrzyma w kryterium realizacji 0 pkt.
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S=C+T
gdzie: S oznacza sumę punktów badanej oferty.

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b)Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie
zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość
ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
10.

Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści
złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy, wykaz osób
oraz wykazy potwierdzające doświadczenie.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres email wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania
zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest
niniejsze zapytanie.
11. Podpisanie umowy.
1) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą/Wykonawcami umowę, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania
umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający
powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień
uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą
umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie
konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych
sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego
realizowane jest zamówienie, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
terminu realizacji zamówienia.
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4) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
12. Odrzucenie Wykonawcy.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
e) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
f) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
g) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie/poprzez e-mail.
14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15.
Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu
na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Zamawiający zawrze umowę z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w
Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z
informacją o wynikach postępowania.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
załącznik nr 3 – oświadczenia
załącznik nr 4 – wzór umowy
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