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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający:  Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 

Adres:   33-340 Stary Sącz, Rynek 5 

Telefon: 18 446 16 41 

Faks:  18 446 16 41 

E-mail:  ckisstarysacz@gmail.com 

Strona www: www.ckis.stary.sacz.pl 

NIP:  7343334514 

REGON: 000968351 

2. Tryb udzieleniazamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych  

działąjących na terenie gminy  Stary Sącz 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. każdy z Wykonawców może złożyd ofertę 

na jedną lub kilka z wymienionych poniżej części: 

 

Częśd 1: nazwa: "Stroje lachowskie dla zespołu Starosądeczanie" 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę; 
4 kompletnych strojów lachowskich damskich dla Starościn; składających się z: 
koszuli, wizytki, spódnicy, chusty, trzewików i korali, 
4 kompletnych strojów lachowskich męskich dla Starostów; składających się z: 
spodni, koszuli, kamizelki, butów, kapelusza i paska, 
10 sztuk kaftanów lachowskich dla kawalerów 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1oraz Załącznik nr 3. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem strojów pobrad indywidualne wymiary oraz 

dokonad przymiarek w siedzibie zespołu w Mostkach, gm. Stary Sącz celem jak najlepszego ich 

dopasowania. 

CPV:18222200-3, 18212000-8                 

Częśd 2: nazwa "Stroje górali łąckich dla zespołu Starosądeczanie" 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę; 

15 kompletów strojów górali łąckich - męskich składających się z: portek, pasów, kierpców, skarpet, 

koszul, kapeluszy, kamizelek 

10 kompletów strojów górali łąckich - damskich składających się z: koszul, spódnic, kierpców, skarpet, 

korali, gorsetów i halek. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 oraz Załącznik nr 4. 
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Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem strojów pobrad indywidualne wymiary oraz 

dokonad przymiarek w siedzibie zespołu w Mostkach, gm. Stary Sącz celem jak najlepszego ich 

dopasowania. 

CPV: 18222200-3 

 

Częśd 3: nazwa: "Stroje lachowskie dla zespołu Prehybianie" 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę; 

15 kompletów strojów lachowskich - męskich, składających się z: spodni, kamizelki, koszuli, pasa, 

kapelusza i butów. 

15 kompletów strojów lachowskich - damskich składających się z: spódnicy, bluzki, halki, gorsetu, 

butów,  korali.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.3 oraz Załącznik nr 5. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem strojów pobrad indywidualne wymiary oraz 

dokonad przymiarek w siedzibie zespołu w Gołkowicach, gm. Stary Sącz celem jak najlepszego ich 

dopasowania. 

CPV: 18222200-3, 

 

Uwaga: 

Wszędzie tam, gdzie opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających. 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 90dni liczone od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy – ocena 

spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o dokumenty i oświadczenia 

wskazane w punkcie 6 niniejszej specyfikacji zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 - ocena spełniania tego 

warunku dokonana zostanie w oparciu o dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 6 

niniejszej specyfikacji zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 

5.2.1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zamówienia– Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia tej warunek, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie dostawę strojów 

ludowych o łącznej wartości co najmniej 20000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych); 
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5.2.2. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie warunków, które Wykonawca winien wykazad w sposób 

szczególny; 

5.2.3. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie warunków, które Wykonawca winien wykazad w sposób 

szczególny); 

5.2.4. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

warunków, które Wykonawca winien wykazad w sposób szczególny. 

6. Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.1. 

niniejszej specyfikacji muszą byd: 

6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych (załącznik nr 7). 

6.1.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.1.3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 10). 

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.2. 

niniejszej specyfikacji muszą byd: 

6.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

6.2.2. Wykaz wykonanych,a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie (załącznik nr 8). W wykazie należy wskazad dostawy spełniające 

warunki określone w punkcie 5.2.1 niniejszej specyfikacji.  

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są: 

a) poświadczenie, 

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskad poświadczenia. 

6.3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, przedkładadokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 



Nr postępowania: CKiS.001.2015  5 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.4. Oferta wspólna 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta 

spełniad będzie następujące wymagania: 

6.4.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnikado 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

6.4.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez 

notariusza powinien byd załączony do oferty i zawierad w szczególności wskazanie:  

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c) ustanowionegoPełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

6.4.3. Dokument pełnomocnictwa musi byd podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą byd złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeo woli wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji Wykonawców.  

6.4.4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. muszą zostad złożone przez każdego z 

Wykonawców składających ofertę wspólną. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 

wspólne.  

6.4.5. Formularze, dokumenty oraz oświadczenia podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców 

Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, 

nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  

6.4.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 

Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisad w formularzu ofertowym. 

6.4.7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu 

cywilnego. 

6.5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

6.5.1. Wypełniony Formularz ofertowywg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. 

6.5.2. Wypełniony Formularz cenowydla każdej z części, na którą Wykonawca składa ofertę, wg 

wzorówokreślonych w załącznikach nr 3-5 do niniejszej specyfikacji. 

6.5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 
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6.6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 

6.6.1. Wszelkie załączone do oferty dokumenty winny byd przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez osobę(-y) uprawomocnioną(-e) do 

składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy.  

6.6.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku, gdy 

Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 5.2 niniejszej 

specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, kserokopie dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio: 

a) wspólników konsorcjum – powinny byd poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez 

wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub 

przez Pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, 

b) innych podmiotów – powinny byd poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez 

upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dokumentów 

go dotyczących). 

6.6.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status Wykonawcy, to do oferty należy dołączyd 

stosowne pełnomocnictwo wformie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

6.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byd złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeo, wniosków i innych informacji: 

7.1.1. Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane będą 

drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi 

o tym poinformowad Zamawiającego. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało 

z zachowaniem formy pisemnej. 

7.1.2. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane 

za pomocą poczty elektronicznej należy kierowad na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego, oraz do wiadomości osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami. 

Adresy poczty elektronicznej, o których mowa podane zostały w punkcie 7.2 niniejszej 

specyfikacji. 

7.1.3. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane 

z zachowaniem formy pisemnej należy kierowad na adres Zamawiającego podany w punkcie 

7.2 niniejszej specyfikacji. 

7.1.4. Strona, która otrzymuje wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje pocztą elektroniczną, 

zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

7.1.5. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzieo, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektronicznej. 
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7.1.6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu. 

7.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

7.2.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Wojciech Knapik, tel. 799 299 050, 

e-mail dyrektor@ckis.starysacz.pl 

7.2.2. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należy 

kierowad: 

a) adres poczty elektronicznej: ckisstarysacz@gmail.com 

b) adres do korespondencji: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu,  

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz 

8. Wymagania dotyczące wadium 

8.1. Wysokośd wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:(wadium nie może byd wyższe niż 3% wartości 

szacunkowej zamówienia – czyli wartości netto danej części, np.: 

a) 1000,00 zł – Wykonawcy składający ofertę na częśd 1 zamówienia, 

b) 1425,00 zł – Wykonawcy składający ofertę na częśd 2 zamówienia, 

c) 1425,00 zł – Wykonawcy składający ofertę na częśd 3 zamówienia. 

8.2. Termin oraz forma wnoszenia wadium 

8.2.1. Wadium należy wnieśd przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 11 

niniejszej specyfikacji. 

8.2.2. Wykonawca może wnieśd wadium w jednej lub kilku następujących formach:  

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 

Starym Sączu, Nr rachunku: 23 8816 0001 2001 0000 0837 0001 z dopiskiem: „Wadium 

– Dostawa strojów ludowych (lachowskich i górali łąckich) dla zespołów 

folklorystycznych z gm. Stary Sącz – częśd ….., nr postępowania CKiS.001.2015. Uwaga: 

Do oferty należy dołączyd potwierdzone przez Bank polecenie przelewu.  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42 poz. 275 z późniejszymi zmianami). 

8.2.3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się termin 

uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 

8.2.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyd w formie oryginałułącznie z 

ofertą – może byd w oddzielnej kopercie. 

8.2.5. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione 

prawidłowo. 
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8.3. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz 

8.3.1. W treści dokumentu wadialnego muszą byd wyszczególnione okoliczności, w jakich 

Zamawiający może zatrzymad wadium. Okoliczności te muszą zawierad sytuacje określone w 

art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

8.3.2. Z treści dokumentu wadialnego musi jednoznacznie wynikad gwarancja wypłaty należności 

w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

8.3.3. W treści dokumentu wadialnego należy określid nazwę i numer postępowania oraz nazwę 

wykonawcy, którego ofertę przedmiotowy dokument zabezpiecza. 

8.3.4. Wadium musi zabezpieczad ofertę wykonawcy przez cały okres związania ofertą, poczynając 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

9. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert 
10.1.1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.  

10.1.2. Oferta musi byd sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

10.1.3. Oferta powinna byd napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w 

sposób czytelny.  

10.1.4. Poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę.  

10.1.5. Ofertę należy złożyd w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd 

do terminu otwarcia ofert.  

10.1.6. Opakowanie zawierające ofertę winno byd zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący: 

Oferta przetargowa 

"Dostawa strojów ludowych (lachowskich i górali łąckich) dla zespołów folklorystycznych 

z gminy Stary Sącz" 
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Nie otwierad przed 13 lipca 2015 godz., 11.30 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania ofert pocztą lub pocztą kuriersko – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Ofertę należy złożyd w: Punkt Informacji Turystycznej,33-340 Stary Sącz, Rynek 5,w terminie do dnia 

13 lipca 2015r do godz. 11.00 
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Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, w dniu 13 lipca 

2015 r o godz. 11.30 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Forma wynagrodzenia 

12.1.1. Cenę oferty należy podad w formie ryczałtu. 

12.1.2. Powyższą formę wynagrodzenia należy rozumied w sposób określony w art. 632 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami): 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądad podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzied rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzied, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyd ryczałt lub rozwiązad umowę.” 

12.2. Dodatkowe informacje 

12.2.1. Podstawą do obliczenia ceny oferty są określone przez Zamawiającego w załącznikach 3-

5 ilości oraz rodzaje zamawianychstrojów. 

12.2.2. Cena oferty dla danej części zamówienia, wpisana w formularzu ofertowym 

(załącznik nr 2), musi wynikad z załączonego do oferty formularza cenowego (załączniki 

nr 3-5). 

12.2.3. Formularz cenowy Wykonawca wypełni poprzez wpisanie cen jednostkowych 

netto i brutto dla każdej z pozycji formularza. Ceny należy podad z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wartośd danej pozycji formularza należy wyliczyd poprzez 

przemnożenie ceny jednostkowej brutto oraz wskazanej przez Zamawiającego ilości 

zamawianego elementu stroju. Cenę ofertową brutto dla danej części zamówienia 

należy wyliczyd jako sumę wartości poszczególnych pozycji formularza dla tej części. 

12.2.4. W cenach jednostkowych muszą zostad ujęte wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia (przymiarki, transport, rozładunek, wniesienie, itp.). 

12.2.5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztu zamówienia obciążają 

Wykonawcę zamówienia, azatem musi on przewidzied wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąd na cenę oferty. 

12.2.6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku. 
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13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

13.1.1. Cena – 75% 

13.1.2. Okres rękojmi – 25% 

13.2. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria 

13.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z części zamówienia, o których 

mowa w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 

13.2.2. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. 

13.2.3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących 

zasadach: 

a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia (danej części), podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, 

z zastrzeżeniem punktu b). 

b) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi 

przepisami. 

c) Oferta najtaosza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 75punktów.  

d) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły: 

𝑃𝑐 =  
𝐶𝑛

𝐶𝑏
× 75 

gdzie: 

Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena” 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych 

Cb – cena oferty badanej  
 

e) Ilośd punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

13.2.4. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Okres rękojmi” na 

następujących zasadach: 

a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w 

miesiącach okres rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza 

ofertowego. 
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b) Okres rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę nie możebyd krótszy niż 24 

miesiące pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy jako oferty niezgodnej ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

c) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu rękojmi ponad wymagany 

minimalny okres (24 miesięcy), na następujących zasadach: 

a. oferta zawierająca okres rękojmi równy 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt. w 

przedmiotowym kryterium, 

b. maksymalny okres wydłużenia rękojmi ponad wymagane minimum, za który 

Zamawiający będzie przyznawał punkty wynosi 48 miesięcy – tzn. oferta 

Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi równy lub dłuższy niż 72 

miesięcy otrzyma 25 pkt. 

c. pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły: 

𝑃𝑟 =  
𝑅𝑏 − 24

48
× 25 

gdzie: 

Pr – liczba punktów otrzymana w kryterium „Okres rękojmi” 

Rb – okres rękojmi ( w miesiącach) zaproponowany w badanej ofercie 

d. ilośd punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

13.2.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilośd punktów 

rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert 

podanych w punkcie 13.1, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 

13.2.2 i 13.2.3, czyli równą Pc + Pr. 

13.2.6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, łączną ilośd punktów (Pc + Pr), 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Termin zawarcia umowy 

14.1.1. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

14.1.2. Termin zawarcia umowy określony zostanie w informacji o wynikach postępowania. 

14.1.3. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 

Wykonawców odwołania. 

14.1.4. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po 

zakooczeniu postępowania odwoławczego. 
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14.2. Inne postanowienia 

14.2.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2.2. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 9do niniejszej specyfikacji. 

17. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien wykonad siłami 

własnymi. 

18. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo. 

18.1. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegające obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: 

18.1.1. umowy dotyczące zakupu materiałów na potrzeby realizacji zamówienia, umowy 

transportowe, umowy dot. wykonania haftów i zdobieo, umowy na wykonanie lub 

dostawę obuwia, umowy na wykonanie lub dostawę kapeluszy, pasów, korali, chust, 

skarpet 

18.1.2. umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

ale nie wyższych niż 50 000 zł brutto. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówieo publicznych.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy. 



Nr postępowania: CKiS.001.2015  13 

20. Pozostałe informacje i postanowienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w punkcie 

1. Adresy poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami znajdują 

się w punkcie 7.2 niniejszej specyfikacji. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywad się będą w złotych 

polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeo w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagao, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa 

zamówieo publicznych. 

21. Załączniki do specyfikacji 

1. (1.1, 1.2, 1.3 ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Formularz cenowy – częśd 1 

4. Formularz cenowy – częśd 2 

5. Formularz cenowy – częśd 3 

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

8. Wykaz wykonanych dostaw 

9. Wzór umowy 

10. Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej  

 


