
Nr sprawy CNMW.DK-A.3410.17.2019 

str. 1 

 

                         Toruń, 10 października  2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), 

podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-

pomorskim”. 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie 

prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert 

dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

 

1. Zamawiający: 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, tel. 56 690 49 90, e-mail: 

centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl zaprasza do złożenia oferty na:  

Ściany mobilne, podest, zabudowa kołowrotków i bramek w ramach projektu: „Centra Innowacyjnej 

Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w 

Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną 

edukację w regionie kujawsko-pomorskim” 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Zamówienie podzielone jest na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części. 

 

 

Część 1 – Ściany mobilne - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszego 

Zapytania. 

 

KODY CPV: 

44112300-1  - przegrody;   

44112600-4 - izolacja dźwiękoszczelna;  

44112310-4 - ścianki działowe; 

45421152-4 - instalowanie ścianek działowych    

 

Część 2 – Podest w Sali konferencyjnej - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do 

niniejszego Zapytania. 
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KODY CPV:  

39151000-5 - Meble różne   

44212320-8 - konstrukcje różne    

44112220 i 44200000-2 - podłogi z tworzyw sztucznych 
 
Część 3 – Zabudowa kołowrotków i bramek 
 
KODY CPV:  

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli,   
44200000-2 - wyroby konstrukcyjne, 
44210000-5 - konstrukcje i części konstrukcji, 
44400000-4 - różne produkty gotowe i elementy z nimi związane, 
14820000-5 – szkło,  
44192000-2 - różne materiały budowlane,  
44191300-8 - płyta wiórowa.    
 
 

3. Termin realizacji zamówienia:   
 

Czas realizacji przedmiotu zamówienia: 

Część 1: do dnia 5.12.2019. 

Część 2: do dnia 29.11.2019 

Część 3: do dnia 29.11.2019 

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: 

 

Zapytanie ofertowe będzie dostępne: 

1)  na stronie internetowej Zamawiającego http://www.centrumnowo.kei.pl/ w zakładce Przetargi i konkursy 

/ Zapytania ofertowe.  

2) W bazie konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

3) można również pobrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8:30 – 15:30.   

 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe 

warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  

- w zakresie przedmiotu zamówienia: 

1) Karolina Jasińska, tel. 56 690 49 53, e-mail: k.jasinska@centrumnowoczesnosci.org.pl 

- w zakresie procedury: 

2) Marcin Belczyński, e-mail: m.belczynski @centrumnowoczesnosci.org.pl 

Całość dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostanie udostępniona na stronie 

internetowej Zamawiającego wskazanej w ust. 4.  

 

6. Kryteria wyboru oferty: 

 

http://www.centrumnowo.kei.pl/
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zamawiający będzie stosował 

niżej podane kryteria: 

 

Wartość punktowa wagi w %: Cenna brutto: 100 

 

Ocenie podlega cena całkowita brutto wyrażona w złotych wynikająca z oferty przedstawionej przez wykonawcę 

na formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w następujący sposób: 

 

 najniższa oferowana cena  

P =    ________________________  x 100  

     cena badanej oferty 

P – łączna ocena oferty  

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Ceny ofert muszą być podane w polskich złotych. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz stawkę 

podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.  

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, obejmujące całkowity 

koszt realizacji zamówienia i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

3. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku (grosze).  

4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT). 

 

 

8. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczeniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
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zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

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. 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia 

– nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz czy 

dokumenty i oświadczenia zostały załączone do oferty i czy spełniają wymagania określone w niniejszym zapytaniu. 

Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów lub załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie 

skutkował wykluczeniem Wykonawcy. 

 

 

9. Wzór umowy wraz z postanowieniami dotyczącymi zmiany umowy. 

 

Wzór umowy stanowi załączniki nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

10. Wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego 

wniesienia: 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia. 

 

 

12. Warunki gwarancji: 

 

Szczegółowo uregulowane we wzorze umowy – załącznik nr 4 

 

13. Sposób przygotowania oferty: 

 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną 

część należy złożyć formularz ofertowy (załącznik nr 2) dla każdej części z osobna. Oferta powinna mieć formę 

pisemną i być napisana w języku polskim oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. 
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We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 

o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć: 

1) Wypełniony formularz ofertowy, dla każdej części z osobna w przypadku składania ofert na 

więcej niż jedną część (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). 

Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w w/w 

załączniku, 

2) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania), 

3) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (każda 

strona umowy powinna być zaparafowana), 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

5) Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 

oryginału, bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

6) Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski 

oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę, 

8) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 

 

 

14. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Ofertę należy doręczyć: 

1. w formie pisemnej na adres Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, drogą 

pocztową lub doręczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  

2. W formie elektronicznej wysłać skan na adres: m.belczynski@centrumnowoczesnosci.org.pl  

Ofertę należy złożyć do dnia 18 października  2019 r. do godziny 10:30 przy czym decyduje data wpływu oferty.  

 

15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy, ul. Łokietka 5, 87 - 100 Toruń; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest Pani Agnieszka 

Woźniak, mail: iod@centrumnowoczesnosci.org.pl,  tel. 56 690 49 90; 
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3)   dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu/ 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - 

przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a 

właściwym organem; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;    

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego,   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Wykonawcy: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ); 
2. Formularz ofertowy; 
3. Oświadczenia 
4. Wzór umowy, 

 


