ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 – UMEBLOWANIE STOŁÓWKI
Zamawiający: Ośrodek wypoczynkowy „Matiaszówka” Justyna Ćmok, Wola Matiaszowa 30, 38-610
Polańczyka, NIP: 5472003209
Dotyczące: dostawa stołów i krzeseł do stołówki.
Dotyczy wniosku o dofinansowanie nr: RPPK.01.04.01-18-0166/19
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego poprzez wdrożenie nowej
oraz znacząco udoskonalonej usługi turystycznej”
W ramach:
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady rozeznania rynku, określonej w
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków
EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa stołów i krzeseł do stołówki dla 60 osób w minimalnej ilości:
LP.
Nazwa
1
Stół o wymiarach min. 100x100
2. Krzesło z oparciem lub ławka

Jednostka Ilość
4
szt
ka
miary
szt
10

Ilość stołów, ławek i krzeseł uzależniona od wymiarów mebla i maksymalnej pojemności osób.
2. Warunki udziału w postępowaniu
BRAK
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy): do 31.01.2021r
4. Warunki zmiany umowy (jeśli dotyczy)
4.1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że zmiany te są
nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
4.2. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o
przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:
 siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające
swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia,
nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym
następstwom,
 zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
4.3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o
ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

4.4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy
5. Warunki wykluczenia z postępowania
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli będą zachodziły w stosunku do niego
następujące przesłanki :
Jest powiązany 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
6. Możliwości składania ofert częściowych:
NIE
7. Informacje dodatkowe
7.1.
Zamawiający dokona rozeznania rynku na podstawie przesłanych w terminie ofert
lub/oraz na podstawie ogólnodostępnych cenników równoważnych przedmiotów, oferowanych
publicznie przez przedsiębiorstwa, które nie złożyły oferty.
7.2.
Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający
ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub
wyjaśnień.

