ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
Nr projektu WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018/WMiI/RTW z dnia 02.03.2018
w ramach projektu „ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”, WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01
Projekt realizowany od 1 listopada 2016 r. do 30 września 2019 r. jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712
Poznań; NIP: 7770006350

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4, pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych (dla zamówień o wartości
poniżej 30 000 euro) oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”

III.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (Wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
z dopiskiem ReadyToWork), albo przesłać na adres email: ReadyToWork@wmi.amu.edu.pl, na formularzu
Wzór oferty załącznik 1 wraz z pozostałymi załącznikami w terminie: do dnia 13.03.2018 roku godz. 23:59.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzedaż i dostarczenie materiałów zużywalnych na warsztaty rozwijające kompetencje dla studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.
Zestaw podręczników składa się z następujących pozycji:
 Mathematical Modelling: A case studies approach, American Mathematical Society
 MATHEON – Mathematics for Key Technologies, European Mathematical Society

Mathematical Modelling with Case Studies: Using Maple and MATLAB, Third Edition, Apple
Academic Press Inc.
Zamówienie to obejmuje 4 zestawy.
Termin realizacji: 14 dni od wybrania oferty przez Zleceniodawcę.
Miejsce dostarczenia materiałów: budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87,
61-614 Poznań.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
 dostarczenie materiałów,
 wystawienie faktury w ciągu 14 dni
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Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV): 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia.
V.

VI.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wszystkie dokumenty przekazywane i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
2. Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub
instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku
pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
3. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie przedstawionej faktury VAT.
INFORMACJE O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w Załączniku nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni od wybrania oferty przez Zleceniodawcę.

VIII.

DODATKOWE POSTANOWIENIA
Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach szczegółowo
określonych w umowie.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W ofercie należy podać w złotych polskich cenę brutto (z należnym podatkiem VAT) za koszt
dostarczenia materiałów z zamówienia.
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
IX.

Materiały są współfinansowane w 13,1134% z budżetu państwa i w 86,8866% ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tym samym są ustawowo zwolnione z
podatku VAT. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury za usługę zwolnioną z podatku VAT
(kwota netto=kwota brutto), z wyłączeniem Wykonawców posiadających indywidualną interpretację
podatkową wydaną w ich indywidualnej sprawie przez właściwy organ podatkowy.
Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą
powstać w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy
zwiększonych kosztów wykonania zamówienia.
Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
rachunku, w terminie wskazanym w ofercie od dnia doręczenia Zamawiającemu rachunku, z takim
zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego
zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli
uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za
rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez
Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. 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.
Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.

OCENA OFERTY
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będzie miało następujące kryterium:
Cena brutto oferty (maks. 100 pkt.)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
 Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 Cof - cena podana w ofercie
Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt.

X.

OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w
załącznikach).
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
4. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym
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osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do
udokumentowania.
XI.

WYNIK POSTĘPOWANIA
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
4. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy
z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których oferowana wartość wynagrodzenia
przekracza wartość przyjętą w budżecie projektu.
6. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru
Wykonawcy na stronie https://readytowork.wmi.amu.edu.pl/zapytania-ofertowe/

XII.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.
2.
3.

XIII.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr
2 do zapytania ofertowego.
Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie
niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.
Odrzucone zostaną również oferty, które będą zawierały niekompletne dane w załącznikach, Zamawiający nie
przewiduje procedury uzupełniającej, tj. wzywania Wykonawców do złożenia uzupełnień danych.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania
wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Wykonawcom
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z
któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych
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2.

3.
4.

5.

XV.

przysługujących im roszczeń.
Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. Załączniki nie mogą zostać zmienione.
Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich
załączników. Nadto, Zamawiający oświadcza, że treść załączników jest nienegocjowana.
W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej
instytucji publicznej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w
przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, realizacji zamówienia niezgodnie z przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych
wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na
uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru oferty i
ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru
wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia publicznego określonego w
umowie zawartej w wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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