ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.02.2019r.
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu zwraca się z zapytaniem ofertowym w
celu określenia kosztów zakupu strojów ludowych wraz z obuwiem i pasami w
ramach projektu pt. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury
ludowej Lachów Podegrodzkich” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie
dziedzictwa kulturowego.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.6.2 Zasada
konkurencyjności, dokumentu pt. Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
(wersja z lipca 2017).
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), jak również protestom i odwołaniom.

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 męskich i 5 damskich strojów regionalnych
(podegrodzkich).
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
93930000-6 Usługi krawieckie
18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry
18400000-3 Odzież specjalna i dodatki
18800000-7 Obuwie
2. Nazwa i adres Zamawiającego
GMINNY OŚRODEK KULTURY W PODEGRODZIU
33-386 PODEGRODZIE 248
3. Termin, miejsce i sposób składania ofert
1. Przygotowane i kompletne oferty należy złożyć osobiście w wyznaczonym poniżej terminie
w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, Podegrodzie 525,
33-386 Podegrodzie. W przypadku dostarczenia oferty przez Pocztę Polską lub inną firmę
kurierską liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki
(oferty).
2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu ofertowym
stanowiącym zał. nr 1 do oferty.
3. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być
oznakowana widocznym dopiskiem:
Oferta na wykonanie STROJÓW REGIONALNYCH w ramach zadania pn.
„Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów
Podegrodzkich”.

4. Termin złożenia ofert: do dnia 15.02.2019r. do godz. 15.00, na wskazany adres Oferty
złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Potencjalny Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie
podlegają zwrotowi.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści
dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający
będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
9. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować do Dyrektora
GOK - Krzysztofa Bodziony – numer telefonu 504 138 106 lub na adres mailowy
gokpod@interia.pl, przy czym
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak
odpowiedzi w przypadku pytań przesłanych pod inny, błędny adres mailowy. Odpowiedzi na
pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz
unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
11. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy
złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej
zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona
zostanie niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego.
12. W przypadku istotnych zmian Zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania
ofert.
13. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza,
odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym
Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych (w rozumieniu podziału
na:
 ubrania ludowe Lachów Podegrodzkich
 obuwie/pasy ludowe Lachów Podegrodzkich).
W przypadku niemożliwości złożenia oferty całościowej/kompleksowej przez Oferenta
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowych oraz składanie ofert
wariantowych. W razie składania ofert częściowych lub ofert wariantowych należy zaznaczyć
na Formularzu ofertowym, której części specyfikacji przedmiotu zamówienia dotyczy
składana oferta.

4. Przedmiot zamówienia – specyfikacja.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 męskich i 5 damskich strojów regionalnych
(podegrodzkich) zgodnie ze specyfikacją:
a) ubrania ludowe Lachów Podegrodzkich (ręcznie wykonywane):
 5x kamizelka męska – na sylwetkę o wymiarach regularnych i wzroście od 170cm do
180cm.; uszyta z sukna fabrycznego granatowego. Haftowana ręcznie wielobarwnym
haftem, kordonkiem koloru czerwonego, zielonego, żółtego, białego, fioletowego.
Haftowane ściegami: łańcuszkowym, krzyżykowym / ścieg janina /. Ozdabiana
cekinami.


5x koszula męska - na sylwetkę o wymiarach regularnych i wzroście od 170cm do
180cm.; materiał: bawełna lub len. Haft ręczny wykonany ściegiem ażurowym,
atłasowym, dzierganym. Przy krawędziach ręcznie haftowane ząbki i dziurki brzeżne.
Haft - wielopłatkowe kwiatki, gronka, zygzaki, listki, gałązki, jodełki. Haft wykonany
kordonkiem koloru czerwonego lub białego.



5x kapelusz męski – rozmiar 56-58



5x spodnie męskie / błękicie / - na sylwetkę o wymiarach regularnych i wzroście od
170cm do 180cm.; uszyte z sukna fabrycznego granatowego. Haftowane ręcznie
wielobarwnym haftem, kordonkiem koloru czerwonego, zielonego, żółtego, białego,
fioletowego. Haftowane ściegami: łańcuszkowym, krzyżykowym / ścieg janina /



5x gorset damski – na sylwetkę o wymiarach regularnych i wzroście od 165cm do
175cm.; uszyty z ciemnego / czarnego lub granatowego / aksamitu, na podszewce. Z
przodu usztywniony stalkami zakończonymi u góry widoczną główką. Zapinany na
haftki. Wyszywany i ozdabiany ręcznie wielobarwnymi koralikami i cekinami. Wzór:
rozmieszczone po obu stronach z przodu i z tyłu bukiety kwiatowe, różnokolorowe
wisełki, zygzaki, ósemki. Koraliki nawlekane na nici / atłasek / .



5x koszula damska - na sylwetkę o wymiarach regularnych i wzroście od 165cm do
175cm.; materiał: bawełna lub len. Haft ręczny wykonany ściegiem ażurowym,
atłasowym, dzierganym. Przy krawędziach ręcznie haftowane ząbki i dziurki brzeżne.
Haft - wielopłatkowe kwiatki, gronka, zygzaki, listki, gałązki, jodełki. Haft wykonany
kordonkiem koloru czerwonego lub białego.



5x spódnica damska - na sylwetkę o wymiarach regularnych i wzroście od 165cm do
175cm.; uszyta z fabrycznej bawełny lub cienkiej wełenki, wzór drobne kwiatuszki lub
jednokolorowa, gładka. Ozdobiona w dole fabryczną pasmanterią. Na brzegach dołu
przyszyta tzw: szczotka / może być ozdobiona ręcznym haftem /

b) obuwie/pasy ludowe Lachów Podegrodzkich
 5x buty męskie - materiał: skóra, wyrób: maszynowo-ręczny, kolor: czarny, rozmiar:
44)
 5x pas męski,
 5x buty damskie - materiał: skóra, wyrób: maszynowo-ręczny, kolor: czarny, rozmiar:
41).
Wykonawca nie może podzlecać przeprowadzenia zadania osobom ani podmiotom trzecim,
przedmiot zamówienia w całości musi zostać przeprowadzony samodzielnie przez Oferenta.

5. Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN REALIZACJI UMOWY – maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy z
Zamawiającym.
6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu
1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy:
a) posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszym
postępowaniem – minimum 1 zrealizowane zamówienie (podobne do badanej oferty).
Weryfikacja na podstawie załączonej referencji.
b) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu
zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu
ofertowym.
c) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Weryfikacja na podstawie
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu
ofertowym.
e) prowadzą działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
f) zapoznali się i akceptują warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. Weryfikacja na
podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
2. Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
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, w szczególności
poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawanie 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.
8. Warunki płatności
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie określonym na fakturze/rachunku, jednak nie
krótszym niż 14 dni, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury do zawartej
umowy.
9. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w zakresie:
a) Zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie terminu) wynikającą z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
b) Zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub oświadczenia
stron,
c) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

10. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny
ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 100 pkt., w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto wykonanej usługi [waga 80 %] punktowana od 0 do 80 pkt.,
uwzględniająca wszystkie koszty wykonania zlecenia. Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (cena najniższa /cena oferowana) x 80 pkt.
b) termin wykonania zamówienia [waga 20%] rozumiany jako minimalny czas realizacji
zamówienia od momentu podpisania umowy:
do 20 dni – 20 pkt.
21-33 dni – 10 pkt.
34-45 dni – 0 pkt.
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie
wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert
tę z najniższą ceną. Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa
Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego
terminie ofert dodatkowych.
11. Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć:
a) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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.
b) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych.
c) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów
określonych w pkt. 12;
 przedstawi nieprawdziwe informacje;
 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej
przedstawionymi wytycznymi).

d) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w
szczególności jest niższa o co najmniej 20% od wartości zamówienia (z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r.
po. 1265);
 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości
Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do
wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie
przysługują mu środki ochrony prawnej.

12. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Referencje.

