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    Częstochowa, dnia 10 lutego 2020 r.

   
  

Zapytanie ofertowe w ramach projektu 
„Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej” nr 5/AZ/2020 

 
 
I. Zamawiający: 

Bank Żywności w Częstochowie 
42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309 
tel.: 34/325 50 36; 507 162 616 
e-mail: czestochowskibz@op.pl 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup ubrań na rozmowę kwalifikacyjną dla uczestników projektu 
„Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-0517/18-004 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 
Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 

 
Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 18230000-0 - Odzież różna. 

 
Część I zamówienia: ubrania dla mężczyzn - 10 sztuk. Zawartość 1 kompletu musi być zgodna ze 
szczegółowym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, 
 
Część II zamówienia: ubrania dla kobiet - 70 sztuk. Zawartość 1 kompletu musi być zgodna ze szczegółowym 
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, 
 
Obowiązki dostawcy: 
a) skompletowanie 80 kompletów ubrań, w podziale: 10 kompletów dla mężczyzn i 70 kompletów dla 

kobiet oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. Każdy komplet w ramach poszczególnych 
części zamówienia musi posiadać identyczną zawartość w rozmiarach wskazanych przez zamawiającego 
określonym w załączniku nr 1 – 1a i 1b. 

b) Uczestnicy podzieleni są na 10 osobowe grupy, dla każdej grupy należy skompletować po dwa rozmiary 
ze wskazanego w załączniku 1a i 1 b zestawienia: XS, S, M, L, XL, tj. każda z grup powinna mieć 
w komplecie rozkład rozmiarów: 2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL. 

 
Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
lubliniecki, zawierciański, tarnogórski i miasto Częstochowa, w instytucjach, w których prowadzone będą 
działania projektowe. 
 
Termin realizacji zamówienia: 17-29 lutego 2020 r., jednorazowo. 

 
Cel Zamówienia: 
Celem zamówienia - jest dostarczenie ubrań na rozmowę kwalifikacyjną w ramach projektu „Akademia 

Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej” dla 80 uczestników projektu. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odziez-rozna-1024
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c)  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty uprawnione do występowania w obrocie 
prawym oraz znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków 
zapytania. 

3. Złożenie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
 
VI. Wykluczenia z udziału w postepowaniu: 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim 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  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  
wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające  w  szczególności  na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 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.    

 
VII. Kryteria oceny: 

Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Prosimy o wskazanie ceny netto za poszczególne 
produkty ujęte w złączniku nr 2. Cena powinna uwzględniać cykliczności dostaw i obejmować wszelkie koszty, 
w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia podatkowe. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności 
oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia tj, do 29.02.2020 i nie będzie podlegać waloryzacji. 
Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na 
cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Wykonawcę 
w cenie brutto. 

Okres związana ofertą: 90 dni. Szacowanie wartości zamówienia jest ważne 3 miesiące. 
 

VIII.  Sposób przygotowania oferty: 
1. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć: 

a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz załącznikiem 1A do zapytania ofertowego – 
z datą i czytelnym podpisem. 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
2. Oferty złożone po terminie, niekompletne (brak jakiego jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. 

a do d) lub wariantowe będą odrzucone. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 
warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

 
IX. Dodatkowe uwagi: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą 

ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku 
o dofinansowanie.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny.  

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów.  

6. Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom 
trzecim 

 
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z 

Zamawiającym umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę spełniającą wymagania. 
 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Oferty prosimy składać do 18.02.2020 r. do godz. 9.00   
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email:  
czestochowskibz@op.pl (zeskanowane podpisane i skompresowane pliki PDF) lub poczty tradycyjnej lub 
złożona osobiście w biurze Zamawiającego: ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309, 42-217 Częstochowa. Decyduje 
data wpływu oferty do biura, w przypadku poczty elektronicznej data i godzina wpłynięcia oferty. 
Osoba do kontaktu: Norbert Kępiński, tel. 34 325 50 36; 507 162 616 w godz. 9.00-15.00. 

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny, służący 
oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych. 
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Załącznik nr 1  

 
Dane Wykonawcy 

Nazwa ……………………………………………… 

NIP/ …………………………………….…………… 

Adres……………………………………………………… 

telefon…………………….…………e-mail …………………………. 

 

OFERTA  
Zakupu kompletu ubrań  

 

Części zamówienia Cena jednostkowa brutto za 
1 komplet ubrań 

Ilość sztuk Cena brutto 

1 2 3 4=2*3 

Część I  10  

Część II  70  

Wartość oferty  

 
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)  - .....................................zł, 
Słownie: ............................................................................... 
w tym podatek VAT: ...................................  
Słownie: .................................................................. 
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 
 
…………………………………… 
Data  
……………………………………… 
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej  
do występowania w imieniu Oferenta 

 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z przedmiotem zamówienia i  obecnie JE wykonuję (sprzedaż artykułów 
spożywczych) 

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
3. Akceptuję treść warunków zapytania i zobowiązuję się do wykonywania zamówienia zgodnie z warunkami w nim wskazanymi  (w szczególności w pkt. IVA) 
4. Zobowiązuję się do terminowej realizacji zamówienia. 
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2 

 
…………………………………… 
Data  
 
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2  
 

Lp. Produkt Ilość [szt] 
Cena 

jednostkow
a brutto (zł) 

1. 
Marynarka (materiałowa, gładka, kolor granatowy lub szary do wyboru) 
z kolekcji typu jesienno-wiosennej) 1 zł 

2. Koszula (jasnoniebieska, z mankietami na guzki, kołnierzykiem na guziki)  1 zł 

3. 
Spodnie (w kolorze tym samym co marynarki, kolor granatowy lub szary 
do wyboru) z kolekcji typu jesienno-wiosennej 

1 
zł 

4. Krawat pasujący do garnituru kolorystką 1 zł 

5. 
Buty skórzane, typu garniturowego w kolorze paska do spodni (brąz lub 
czarny) 1 zł 

6. Pasek do spodni skórzany w kolorze butów (brąz lub czarny) 1 zł 

 
RAZEM - komplet ubrań dla mężczyzn     Zł. 
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Załącznik nr 3 
 

Lp. Produkt 
Ilość 
[szt] 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

1. 
Bluzka (biała lub jasnoniebieska, typu koszulowego, z mankietami, na guziki) 

1 zł 

2. 
Spódnica (w kolorze tym samym co marynarka, kolor granatowy lub szary do 
wyboru) z kolekcji typu jesienno-wiosennej 1 zł 

3. Rajstopy (naturalne maksymalnie 20 din) 1 zł 

4. 
Marynarka (żakiet) (materiałowa, gładka, kolor granatowy lub szary do 
wyboru) z kolekcji typu jesienno-wiosennej) 1 zł 

5. 
Buty typu garniturowego/eleganckiego z zakrytymi palcami na maksymalnym 
obcasie 5 cm  1 zł 

  RAZEM 1 komplet ubrań dla kobiet    Zł. 
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Załącznik nr 4  
 

Dane Wykonawcy 
 
Nazwa ……………………………………………… 
 
NIP/ …………………………………….…………… 
 
Adres……………………………………………………… 
 
telefon…………………….…………e-mail …………………………. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  O BRAKU POWIĄZAŃ 
 

z Bankiem Żywności w Częstochowie 

 
 
W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe oświadczam, że nie jestem powiązana/y 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.   
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki  lub kurateli. 

 
 
 
 

…………………………………… 
data 

 
……………………………………… 

podpis Wykonawcy lub  
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

 
 
 


