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Razem przeciw wykluczeniu 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  

w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 
Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty 

 
Zamawiający:                  Zielona Góra, 22.10.2018r. 
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 
ul. Zacisze 17   
65-775 Zielona Góra 
NIP: 9291705358 

tel. 684527271 

e-mail: zlop.biuro@gmail.com 

  

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

„Zakup odzieży ochronnej – roboczej i obuwia” 

  

W związku z realizacją projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”, nr umowy RPLB.07.03.00-08-0010/17-00, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez 
inne podmioty, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert, których 
przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. 
  

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup odzieży ochronnej - roboczej i obuwia dla 60 os. 

  

II. Potrzeby zamawiającego: 

A. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu PROFESJONALNE SPRZĄTANIE - POKOJÓWKA - 20 kpl. 

B. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu ELEKTRYK - 20 kpl. 

C. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu PRACE PORZĄDKOWE Z UTRZYMANIEM TERENÓW 

ZIELONYCH - 20 kpl. 

  

Opis zamówienia: KOD CPV: 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty wariantowej nie jest możliwe. 

Wykonawca zobowiązuje się, dostarczyć przedmiot zamówienia do biura siedziby Zamawiającego po ustaleniu rozmiaru, 

odzieży ochronnej - roboczej i obuwia zgodnie z przedstawioną tabelą miar, dotyczącą oferowanych produktów. 
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Zamówienie winno być wykonane w ciągu 14 dni od daty podpisanie umowy. 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w języku polskim. 

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen podanych w ofercie przez wykonawcę.  

  

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 
- przewidywany termin realizacji –  grudzień 2018r.    
- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania 
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne; 
- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 
- uwzględniając aspekt społeczny premiowani będą Wykonawcy, zaliczani do grupy „Podmiotów ekonomii społecznej”- 
przedsiębiorstwa społeczne.  

 
IV. Kryteria oceny: 
jako kryterium wyboru oferenta przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych 
w oparciu o kryteria: 

 

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów za kryterium 

A. Cena przedmiotu zamówienia [KC] 80% 80 punktów 

B. Klauzule społeczne [KS] 20% 20 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

 
 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  
A. Punkty za kryterium „Cena przedmiotu zamówienia” zostaną obliczone według wzoru: 
 
Łączna wartość oferty najtańszej 
-------------------------------------------    x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium 
Łączna wartość oferty badanej 
 
B. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane w następujący sposób: 
- oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt., 
- oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.  
 
Liczby punktów otrzymane za kryterium cen oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 
oferty.  
Zamawiający zastrzega sobie, że terminy realizacji zamówienia określone w pkt. III mogą ulec zmianie. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę pisemnie o zmianach terminów do 3 dni przed planowanym terminem realizacji, Wykonawca 
akceptuje ten fakt i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w nowo określonym terminie. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania jego przyczyny. 
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V. Termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2018r., godziny 12:00. 
 
Miejsce składania ofert: 
Ofertę należy złożyć osobiście, w formie pisemnej na Formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta 
dot. projektu pn. Razem przeciw wykluczeniu - posiłki” w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,  
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, pok. 2. 
 
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Bartosz Buda 
tel.: 570 217 017 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

4. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 
Zamawiający: 
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 
ul. Zacisze 17 , 65-775 Zielona Góra 
NIP: 9291705358 

tel. 684527271 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa:  ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………… 
 
telefon:  ……………………………………………… e-mail:  …..……..………………….……………………..…………………….………………………………… 
 
NIP:             .……………………………………………   REGON:   ………………………………………..………………………………………….……………………… 
 
Osoba do kontaktu:        ………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………….. 
      (imię, nazwisko, numer telefonu) 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym składam 
niniejszą ofertę. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

 
Poz. Składnik przedmiotu zamówienia Liczba 

kompletów 
Stawka 

VAT 
Cena jednostkowa 

brutto w zł 
Łączna wartość brutto w zł  

(z podatkiem VAT) 

A Odzież ochronna – profesjonalne sprzątanie 20    

B Odzież ochronna – prace porządkowe 20    

C Odzież ochronna – elektryk 20    
Razem brutto w zł  

 
Łączna wartość oferty z podatkiem VAT: ……………......…................……………. zł 
 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
Oświadczam, że ceny zawarte w formularzu ofertowym nie wzrosną do końca realizacji zamówienia. 
Do formularza dołączam*: 
- załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 
- załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych. 

 
 
…………………………………………..        …………………………………………………. 

(miejscowość, data)           (podpis Wykonawcy, pieczęć) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku innych 
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
 
 
Dane wykonawcy: 
 
Nazwa:  ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
Adres:  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 

 
Oświadczam, że: 
- posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia, 
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym 
zdolnym do wykonania zamówienia, 
- jestem/ nie jestem* zarejestrowanym podatnikiem jako podatnik VAT- czynnym. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
- w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości, 
- Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne  
i społeczne, 
- Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………..        …………………………………………………. 

(miejscowość, data)           (podpis Wykonawcy, pieczęć) 

 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
 
 
 
Dane wykonawcy: 
 
Nazwa:  ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
Adres:  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
 
 
W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe oświadczam, że nie jestem powiązana/y osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz 
nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………..        …………………………………………………. 

(miejscowość, data)           (podpis Wykonawcy, pieczęć) 
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych 
 
 
Dane wykonawcy: 
 
Nazwa:  ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
Adres:  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, iż Wykonawca jest przedsiębiorstwem społecznym 
i spełnia niżej wymienione kryteria: 

1) jest zarejestrowany w KRS          oraz 

2) prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest: 

a. zatrudnienie min. 50% bezrobotnych , w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób o których mowa w art. 1 

ust. 2 ustawy o z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub 

b. zatrudnienie min. 30% niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym lub znacznym lub 

3) realizuje  usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym, usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie 

z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r., poz. 1457, z późn. 

zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania 

przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej 

realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa powyżej 

oraz 

4) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 

akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako 

kapitał niepodzielny oraz w określonej części na integrację zawodową i społeczną (w przypadku 

przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną 

na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo oraz 

5) jest zarządzane na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało 

konsultacyjno – doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry 

zarządzającej są ograniczone limitami oraz 

6) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co 

najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w 2).a lub 2).b 

 

 
…………………………………………..        …………………………………………………. 

(miejscowość, data)           (podpis Wykonawcy, pieczęć) 


