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Koszalin, 2018-09-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości
na potrzeby pracowników KOWR OT w Koszalinie oraz Sekcji Zamiejscowych’’.
I. Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
Ul. Partyzantów 15A; 75-411 Koszalin
NIP: 5272818355 REGON:36789538-00059
II. Tryb postępowania:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającego
kwoty 30 tys. euro, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579.) na podstawie art. 4 pkt. 8
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie nr 21/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia
1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4
pkt. 8 oraz 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych”.
3. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 i nast. K.c.
III. Przedmiot Postępowania
1. przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi dostawy środków czystości do siedziby Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15A oraz biur Sekcji Zamiejscowych:
a) w Białogardzie – ul. Reymonta 8
b) w Drawsku Pomorskim – ul. Marynarska 9
c) w Kołobrzegu – ul. Matejki 10
d) w Sławnie – ul. Lipowa 4
e) w Szczecinku – ul. Pileckiego 8
f) w Świdwinie – ul. Kołobrzeska 36
g) w Wałczu – ul. Dąbrowskiego 6

2. Propozycja cenowa stanowi załącznik nr 1.
3. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony został od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
V. Opis sposobu przygotowania oferty, forma oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z propozycją cenową.
2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Termin składania ofert do dnia 26 września 2018r. do godz. 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin.
Ofertę należy złożyć w formie:
- pisemnej na adres Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, 75-411
Koszalin w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – postępowanie na dostawę środków czystości”.
- elektronicznej (oferta podpisana i zeskanowana) na adres zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
- faksem na nr: 94 343-36-95
VI. Kryterium :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:


CENA - 60%



TERMIN WYKONANIA - 40 %


W kryterium CENA punktacja zostanie przyznana wg poniższego wzoru:

C=

(Cn/Cb) x 60

C - liczba punktów w kryterium cena
Cn – cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Cb - cena brutto oferty badanej
W kryterium TERMIN WYKONANIA wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

T=

(Tn/Tb) x 40

T- liczba punktów w kryterium termin wykonania
Tn – najkrótszy termin wśród złożonych ofert
Tb – termin wykonania oferty badanej

V. Wyjaśnienia dodatkowe:
a)

Wybrany

wykonawca

zobowiązany

jest podpisać

umowę

w

terminie wyznaczonym przez

zamawiającego.
b) Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu do składania ofert nie
będzie uwzględniona przy wyborze.
c) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed upływem
terminu jej składania.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec
Zamawiającego z tego tytułu.
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