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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
18-07-2019

Termin składania ofert
29-07-2019

Numer ogłoszenia
1196137

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 10.7 należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, Krosno Odrzańskie
– hol budynku „A” – Biuro Obsługi Interesanta do godziny 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Słupski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
068/4109776

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pieluszek jednorazowych do Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim w ilości:
a) pieluszki jednorazowe rozmiar 4 ( min. 46 szt. w opakowaniu ) – 299 opakowań;
b) pieluszki jednorazowe rozmiar 5 ( min. 42 szt. w opakowaniu ) – 300 opakowań;

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: krośnieński Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup oraz dostawa pieluszek jednorazowych do Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim w ilości:
a) pieluszki jednorazowe rozmiar 4 ( min. 46 szt. w opakowaniu ) – 299 opakowań;
b) pieluszki jednorazowe rozmiar 5 ( min. 42 szt. w opakowaniu ) – 300 opakowań;
do końca roku kalendarzowego 2019.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pieluszek jednorazowych do Żłobka Miejskiego do końca 2019 r. tj.:
a) pieluszki jednorazowe rozmiar 4 ( min. 46 szt. w opakowaniu ) – 299 opakowań;
b) pieluszki jednorazowe rozmiar 5 ( min. 42 szt. w opakowaniu ) – 300 opakowań;

Kod CPV
33771200-7

Nazwa kodu CPV
Pieluszki dla niemowląt

Dodatkowe przedmioty zamówienia
- nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
okres realizacji zamówienia: systematycznie, od podpisania umowy do końca 2019 r.

Załączniki
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Zał_4 Projekt umowy
Zał_3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Zał_2 Formularz Cenowy
Zał_1 Druk Oferty
Opis Warunków Zamówiania

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy

Potencjał techniczny
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji gdy zmiana nie prowadzi
do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wartość zmiany nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenia składane przez wykonawcę:
a) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia dotyczące o braku powiązań z Zamawiającym. Informacje zawarte w oświadczeniach
stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamówienia uzupełniające
Zamwiajacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
- cena (C) – waga 100 %
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Liczba punktów za kryterium ,,Cena
oferty’’ będzie liczona wg. następującego wzoru :
Cx = (C min / Cbad ) x 100 %
gdzie:
- Cx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT) ;
- Cmin – minimalna cena brutto ( z VAT ) zaoferowana w zamówieniu;
- Cbad - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.
Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Wykluczenia
Wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE

Adres
Parkowa 1
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66-600 Krosno Odrzańskie
lubuskie , krośnieński

Numer telefonu
684109700

Fax
683835122

NIP
9261000601

Tytuł projektu
Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów.

Numer projektu
RPLB.06.04.00-08-0004/18-00
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