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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
03-06-2020

Termin składania ofert
17-06-2020

Numer ogłoszenia
1248400

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej , w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach za pośrednictwem
operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście na adres Zamawiającego , ul. Podokólne
1, 34-532 Jurgów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Józef Modła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
605058504

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja wyposażenia pomieszczeń kuchni, zmywalni,
ciągu wydawczego, magazynów i obieralni warzyw w karczmie widokowej na terenie Stacji Narciarskiej
"Hawrań" w Jurgowie. Przedmiotowe wyposażenie stanowi jeden ciąg technologiczny. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń gastronomicznych
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Jurgów
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1248400
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Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia karczmy widokowej na terenie Stacji Narciarskiej "Hawrań" w
Jurgowie niezbędnego do świadczenia usług

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja wyposażenia pomieszczeń kuchni, zmywalni,
ciągu wydawczego, magazynów i obieralni warzyw w karczmie widokowej na terenie Stacji Narciarskiej
"Hawrań" w Jurgowie. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie noszące śladów
uszkodzeń i użytkowania. Przedmiotowe wyposażenie stanowi jeden ciąg technologiczny. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń gastronomicznych
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data
protokołu zdawczo - odbiorczego).
4. Do przedmiotu zamówienia tj. urządzeń gastronomicznych wykazanych w opisie -powinna być dołączona
instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia
określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (nazw
producentów), w szczególności w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego dopuszcza się rozwiązania
równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( o
udowodnionej równoważności technologicznej, funkcjonalności).
Ewentualne użycie nazw własnych lub znaków towarowych przez Zamawiającego służyć ma jedynie
sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Kod CPV
39141000-2

Nazwa kodu CPV
Meble i wyposażenie kuchni

Dodatkowe przedmioty zamówienia
39141100-3- Regały
39141200-4 - Blaty
39141300-5 - Szafy
39121200-8- Stoły
39151200-7- Stoły robocze
39314000-6- Przemysłowy sprzęt kuchenny
39312000-2 -Urządzenia do przygotowania żywności
39315000-3-Urządzenia restauracyjne
39330000-4-Urządzenia dezynfekujące
39713100-4- Zmywarki do naczyń
42513210-0 - Witryny chłodnicze

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 30.09.2020 r.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1248400
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Załączniki
Zapytanie ofertowe
zał. nr 4- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału
zał. nr 2 - formularz oferty
zał. nr 1 projekt
zał. nr 1 OPZ-kalkulacja cenowa

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy
1. Działając w oparciu o postanowienia sekcji 6.5.2 pkt 20 Wytycznych. Zamawiający dopuszcza zmiany
umowy w przypadku:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu
urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów
technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór
Wykonawcy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot
umowy;
3) działania siły wyższej (takiej jak: epidemia, klęski żywiołowe , strajki generalne , lokalne) mającej
bezpośredni wpływ na termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 umowy
2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1248400
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piśmie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 zapytanie
ofertowego oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych, których wzór stanowi zał. nr 3 i 4 do niniejszego zapytania;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w
pkt 1 lit a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1 lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących wykonawcy, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
7. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
7.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika;
7.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wykonawca może
złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do
zapytania ofertowego);
7.3 wypełniony opis przedmiotu zamówienia -kalkulacja cenowa- tabela stanowiąca zał. Nr 1 do zapytania.

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na
podstawie poniższych kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość dostawy -waga 80%
Cn
C= -------------x 100 x 80%
Cb
gdzie:
C- wartość punktowa kryterium „cena”
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1248400
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cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;
Cb – cena badanej oferty.
przy czym 1% odpowiada 1 punkt
2.2 Okres udzielonej gwarancji na urządzenia objęte zamówieniem –waga 20%
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość udzielonej gwarancji na następujące
urządzenia objęte zamówieniem: 1) trzon kuchenny 6 palnikowy; 2) patelnia elektryczna- uchylna; 3)
frytownica dwukomorowa; 4) zmywarko-wyparzarka, 5) witryna chłodnicza do sprzedaży impulsowej, 6)
piec konwekcyjno-parowy; 7) komora chłodnicza-panele składane na zamki hakowe, 8) naświetlacz do jaj;
9) szafka chłodnicza podblatowa
Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru. Im dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów, tj.
24 miesięcy -0 pkt,
36 miesięcy- 10 pkt,
48 miesięcy - 20 pkt
Punkty przyznane za okres gwarancji dla każdego urządzenia będą podlegały sumowaniu.
Kryterium gwarancja będzie obliczone wg wzoru:
Gb
G = -------------------- x 100 x20%
Gm
gdzie:
G- wartość punktowa w kryterium gwarancja
Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ;
Gm– maksymalna ilość punktów: 180 pkt
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100
punktowej obliczonych wg następującego wzoru:
X= C+G
gdzie:
X - ilość punktów badanej oferty;
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na fakt, że dwóch lub więcej
Wykonawców uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1248400

5/7

18.06.2020

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO;
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.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU "HAWRAŃ"

Adres
Podokólne 1
34-532 Jurgów
małopolskie , tatrzański

Numer telefonu
182082102

NIP
7361613006

Tytuł projektu
Budowa Karczmy widokowej na terenie Stacji Narciarskiej "Hawrań" w Jurgowie.

Numer projektu
RPMP.06.03.01-12-0435/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
GRANER-ICE
Michał Kołodyński
30-199 Kraków
Ul. Balicka 8
data wpływu: 17.06.2020 r.
Cena netto za całość dostawy: 174 412,15 zł
Podatek VAT 23% tj.: 40 114,79 zł
Cena brutto za całość dostawy: 214 526,94 zł
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Pełna lista podmiotów
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
1. Best Company Solutions Sp. z o.o.
Ul. Wagonowa 2c/1
53-609 Wrocław
Data wpływu:17.06.2020 r.
Oferta w kryterium cena oferta otrzymała 73,21 pkt, w kryterium gwarancja- 5,56 pkt. Łącznie 78,77 pkt.
2. GRANER-ICE
Michał Kołodyński
30-199 Kraków
Ul. Balicka 8
data wpływu: 17.06.2020 r.
Oferta w kryterium cena oferta otrzymała 80 pkt, w kryterium gwarancja- 0 pkt. Łącznie 80 pkt.
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