OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Tytuł projektu:
„Lepsze jutro II” - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga
społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej,
Poddziałanie 7.4.2. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej
realizowane przez ZIT Zielona Góra.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra Centrum Integracji Społecznej, a Gmina Czerwieńsk jest jednym z Partnerów.
Temat:
Zakup wraz z dostawą sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Lepsze jutro II”
Nazwa Zamawiającego
Gmina Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
www.bip.czerwiensk.pl
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 01.10.2018 r. do godziny 11:00 w formie elektronicznej,
formacie pdf, na adres e-mail: k.wadiak@czerwiensk.pl - na kompletnym Formularzu Oferty
(Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
Uwaga:
Ofertę należy złożyć na prawidłowo wypełnionym i podpisanym przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy formularzu Ofertowym, wraz ze wszystkim wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Wadiak – Kurowska, tel. (68) 321 90 52, e-mail: k.wadiak@czerwiensk.pl
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego podnośnika
samochodowego niezbędnego do realizacji projektu.

Kategoria ogłoszenia:
Dostawy
Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: lubuskie
Powiat: zielonogórski
Miejscowość: Gmina Czerwieńsk z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Kod CPV
34326200-0 Podnośniki samochodowe
Termin realizacji zamówienia:
Do 21 dni od daty zawarcia umowy
1.Przedmiot zamówienia:
Zakup wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego podnośnika koszowego
na samochodzie. Maszyna używana, sprawna technicznie, pracująca, układ hydrauliczny
i silnik bez wycieków oleju.
Dostarczona maszyna powinna być umyta zewnętrznie i czysta wewnątrz, kompletna,
posiadająca zwykłe cechy eksploatacyjne.
Wymagane jest aby sprzedający objął oferowaną maszynę co najmniej jednomiesięczną
rękojmią.
Wymagane parametry techniczno – użytkowe:
- rok produkcji - nie starszy niż 2006 r.,
- pojazd z kabiną dla min. 2 osób,
- podpory stabilizujące,
- wysięg 12 – 15 m,
- wysięgnik obrotowy,
- udźwig kosza – 100 – 150 kg
- ważny dozór techniczny urządzenia.
Wraz z maszyną wykonawca dostarczy wymagane dokumenty pozwalające na użytkowanie
tj. dowód rejestracyjny lub dowód wyrejestrowania, zaświadczenie aktualnych badań
technicznych wystawione przez uprawnioną stację kontroli pojazdów, aktualne zaświadczenie
wydane przez Dozór Techniczny.
Wykonawca po dostarczeniu maszyny do siedziby Zamawiającego dokona jej uruchomienia
i przeprowadzi krótki instruktarz w zakresie obsługi.
Maszyna powinna być wyposażona w instrukcję obsługi w języku polskim.
2.Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznych i zawodowych oraz zdolności finansowej
i ekonomicznej.
W zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, wykonawca ubiegający się
o zamówienie składa oświadczenie wg załącznika Nr 2.
3.Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)formularz ofertowy (załącznik Nr 1),
2)oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w zakresie
określonym poniżej w niniejszym ogłoszeniu (załącznik Nr 2),
3)wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące RODO,
4)jeżeli wykonawca jest podmiotem gospodarczym – aktualny odpis z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
5)pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy,
o ile w imieniu wykonawcy będzie działał Pełnomocnik,
6)opisy oferowanego urządzenia,
7)zdjęcia oferowanego urządzenia.
4.Kryteria oceny ofert.
Złożone oferty będą oceniane za jedyne kryterium:
Cena wykonania zamówienia = 100%
Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniać wszystkie
wymagania opisane w niniejszym ogłoszeniu i będzie zawierać najniższą cenę.
Uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów:
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli
dokumenty lub oświadczenia albo pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie nie później niż w dniu,
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia.
Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia z postępowania:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z postępowania wyklucza się
wykonawcę powiązanego 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 wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach:
1)nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
2)oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą może Zamawiający przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
Sposób przekazania informacji o wyniku postępowania:
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz na
stronie internetowej, na której ogłoszono niniejsze postępowanie oraz przekazana e-mailem
wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.
Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami dostępne również na www.bip.czerwiensk.pl
Warunki zmiany umowy:
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający
nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy.
Burmistrz Czerwieńska
/-/Piotr Iwanus
Załączniki:
1)Formularz ofertowy.
2)Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3)Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4)Klauzula informacyjna.

