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PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MPKIKKDZPP/2019 

W związku z realizacją projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" nr projektu 

RPSW.08.05.03-26-0013/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę/uslug/reb8t budewlllnyeh* 1

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych niezbędnych 

do realizacji projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

85121100-4 Ogólne usługi lekarskie 

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 

85120000-6 Usługi medyczne i podobne 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

85121000-3 Usługi medyczne 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji: 

3 czerwca 2019 r. 

Miejsce realizacji: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, 

ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy

4. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach faktury/rachunku wraz z podpisanym

protokołem odbioru całości zamówienia.

5. Inne istotne warunki zamówienia: w ramach zapytania nie przewidujemy ofert częściowych.

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W związku z tym że niniejsze zamówienie jest zlecane w związku z realizacją projektu

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o „Wytyczne

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Kryterium C - Cena Oferty brutto, Oferta uzyska „C" punktów wg wyliczenia: 

Najniższa cena brutto z oferty niepodlegających odrzuceniu 

C - ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena brutto oferty badanej 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 

w oparciu o kryterium i wyliczenia, o których mowa powyżej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku, gdy 

cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu. 

7. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA",

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c) na kopercie należy umieścić napis „Ponowne Zapytanie ofertowe nr 

4/MPK/KKDZPP /2019".

8. Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami należy złożyć do 28.05.2019

r. w jednej z poniższych form: 

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce,

b) faxem na numer 41 34 535 06,

c) w wersji elektronicznej na adres email: fundusze.europejskie.mpk@gmail.com.

9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

a) informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie

internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Kielcach,

b) o wynikach zapytania oferenci zostaną także poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

1 O. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

11. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kopcińska-Wielgus, tel. 530900343, e-mail:

fundusze.europejskie@mpk.kielce.pl 

Wykaz załączników: 

1. Druk oferty
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3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia nr 4/MPK/KKDZPP /2019"
4. Wykaz zamawianych materiałów.

Kielce dnia. 20.05.2019 r ............... -�
=

et

ES

' ��� .. . Elż�l� iawska 
Data i podpis Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 

Odpowiadając na skierowane do nas ponowne zapytanie ofertowe nr 4/MPKIKKDZPP/2019 

dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO netto a dotyczącego: 

sukcesywna dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu pt.: ,,Kierowca 

kategorii D zawód pilnie poszukiwany". 

(wpisać przedmiot zamówienia) 

Składamy ofertę następującej treści : 

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto 

.................................................................................................................... . zł 

obowiązujący podatek V AT ..... % ................................................................................................... zł 

cena brutto ... . ..... . . . .... . .................... . . ......... ...... ... ........ .... .. . ....... . . . ........ ............ zł 

(słownie ............... ........ ............ .................... .......... ................. ... .............. ........ ) 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Data i podpis osoby upoważnionej 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 

Miejscowość i data 

Pieczęć firmowa oferenta 

OŚWIADCZENIE 

na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

nr 4/MPKIKKDZPP/2019 z dnia 20 maja 2019 r. 

Ja niżej 

podpisany/a ........................................................................................................................................ . 

działający/a w 

imieniu ............................................................................................................................................... . 

ubiegający/a się o zamówienie na 

Sukcesywną dostawę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu pt.: ,,Kierowca 
kategorii D zawód pilnie poszukiwany 
Oświadczam że, 

N•� JJOLl l!J:amy wykluc.en,u z postęp:iwan,a o udz,elen,e zamów,enia 1 p, lVLl\'11 okre�lonych w a, t. ;>1, ust. 1 , 2 tJ : 
:1 \•. n;iP.11 o�tiltn·ch 'ł lit pr;1Jtł w�zrz�n1•111 Pl'�tc:pow;ini1 nit' wyr1;id1il1h,y szkody �Ie ,•:yJ..on1,1ilr. 1amo•.v,l"nia I ,b 

wyl:onu.�c JC n,cn,uc,yc,<:. ,, �rr.,·d,t tel r1 c ,01tald dc.browoln,,:; n.ip·,,v:iunt1 c.lt> c"'" w�,częcia oos:i::icw.ania, chyud 
ie n1cwykcnar1e lub n,cna c:y:� 1•,ykonan:c J�H lld�:i:µ,:wern nl:11lir ,,,,,,,, Id �turt• wrkn„awc ;,i r,ir ponos, 
odpow,cd:lolno!.d; 

L) me o·v.,wo lld�l\!! l1kl'l·d,c.1, arl tci 'lie octostono up.idło�rl;
3j n,e zalcgarl"y z '·"" ,,.11iP,, 1:oclstkiw. uµł,H lub s<lad,•k 11,1 Jbezpil'< '""i"' �połl!tHW lub zdrowo:,a, : v.-v1ątf.1em

pr,ypadkóv,• gov uzvsJ..ane w�talo p•zcw ::t1,,3,e p1awem 1.vol,le·11e, odrocze·1l!!. rozłozf'no" n;i ra·v ,a er,l·,ch 
IJIJtrm�rl lun w�tnymanie w całosc1 wy,ioral",a decyzj własc,wego 01cil11u; 

4) o�ohy fizycz r <?, które- prnwuopuut,b,·!! ,k,11,1110 ,.;, p1zestę::1stwa popel11ione w zw,ąlku l po•,tr;powanirm o url:1c>:r•111••
zarn..i·.vh•n a, PllP.,:r:r.�two µu�k,,p)twa. pries:�pslwo przeciwko obro:ow1 P,osoo::tarczemu łub ,n 1e przest1;:.i�t'NJ
nopl'.'ln,o,e w celu os ąem�c a ko•Lysci maiątkO\', ych •. 

5) spałki 1awne. ,tćrych wspoln,,a prawomocnie sJ.:azano za pnestE;;l.twu popdnionc w 1wi.17k.i , po,tr;p:1w,rnicm
o ud�i<!h•nit> ,a·nów cnia. JHlC�lt;pstw! P'lekJpstwa, przc'.t<:pHwn prtec,wl:o obroto,•. gospodarczemu lu:1 1·,11-e
pr.:estr,nstv•.o r,n:->t"'łr"1e1nl"' w ,1 h. ()"',1•1c·rn;\ 1:, kor..-y\t1 n a1-=1tko1.v,d1• 

6) spćl•:I rartnerskte. k:orycri :iartn.;ra lu!J :zlonka zar,ądu µ'd"om:,cn" s-anno ,., pr,o,s•,c:r,1w·• poµi,lnior,·•..., ,wi:pk"
1 pu•.,t<.;uO\-✓Unicm o .Jdz clenie zar-Ó1.'1icn1a, przestępstwo µrzc"ups.hv."ł, puL„!Jlt;JJ�li.v , pueL,..,,1-..,.:, .:i:Ja11t.wi
cm :,-,d,1·u<!n1U ub m·w pr1r;t�psiwo pop:-hionc v: celu osi;H�'l1ęc1a ',orz','SCi ,,3_ą i..owyL, •. 

il s�o 1k, k\J1·1.i11c.lytowe ordl '.(H>l,1 tom,,,dylow:.i - ,,k�;·j·1r. k•,-.ryd, �om:,l('-irn·an".JHa i:;·a\\Orr.:,:r, e $�oz� ll'l ,,.
orz.c!it�µ�t�·.o popeln1ont:.· w ZNiąd.� z �:,st�·ri:.v..J w·�u u a!nt•I, , ,. , r 1c°l\".T'1 .. ,. p,z�:>l!;p:a:v .. ..:. �rz�� J► .Sł'.',J,
µrt�'" .. •�P"t ... •:� r, "':-�ciwh:, cb„Ct='N �osc.:,dar:zen·u ll-t rr� , r1estt;p:.i:\•:c nonrłr il n1• .. v i ..-J 1 •11.1 u.ru--: 1,1 �rr:- ,,� .. ,

J,jl� U'." .. ,'I. 'I. 

�, U�Jl,y .• r.-1\•:,-, kt(,,,•rh ,···łh 1 J •'Jl r·łr,k. ,. ... r,·u1 ,, ...... iJC'(:1i]rPpn �,.ćh\OrrTOt,e i•rii.dh .. '.t !J,.'�!,,t-::r,t. .. .,, ..
rr-:ie-ł-uone .'/ Z,\. ąi..-1„ t ,,,;,''iP"d\ł·tl �·, ,.) ut· 1•l1•1H .. ;,.lftll \o'\,(• Hi, i r;f:�t•.:� Jl'.',,Q przek..JJ=:Sl"'\.'J :,r-,·cstt;p!L•JO 
i-.•,,., .... � lJ vłJr _1H_ , •• i r,,;;)_ J�:c CZt!I u ut1 1,nc t:. t�!l-:..1:;u.:t:wv µ0J.,t:,r·1J 1, • .•• .,, ·h1 • '•'·41:' 1t: 1, �nr:-\ ,d ,,., ,. , ·l:nv. './C" • 

9) p1,1r1Vłly /hHU!""'" '. \'✓Ol,, �•"\�,-,, s;:r f'lfU'•t z.:tL:c, ub �ca-ua 11ft (: .a I ... v1..-J Ił lil r, 1d 1.1.1.v,,· f''l••:11�, ... L\ 
CCC:•)'.\I\ :, 11. ,,, I·' in H"'t J.".' . ,i-,,c. ,•.y I .. ... ·•, , .. t l rt1·1nrn r l•l ,:r.:t:>41:irv.

�(. ri ,� .. �o::łli,J �.a.1...1 •,l-'"' l t1JI.J .. , J, 1t, ... .. J111u. krt lt'' 1 11 ••• v •• ,, :� J•,r : 
J " ,, ·, •.n f t'I 1,,•., =11c?itm 
1., ,•.c ,c ..... i.. , .,. , •· .... � h. r

• r. , e ·"',. � r- .- I �r t' • y ,
,. ·�dl., ... c.f: t -r• ,.,, t :1.,,, L „t-:s,

niepotrzebne skreślić 
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Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 














