Parafia Rzymskokatolicka
św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
ul. Kościuszki 27A
07-100 Węgrów

ROZEZNANIE RYNKU
na zadanie:
Dostawa z montażem mebli konferencyjnych do sali multimedialnej
w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w ramach projektu
„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału
dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia
społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

I. Zamawiający
Parafia Rzymskokatolicka św.Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
Ul. Kościuszki 27A,
07-100 Węgrów
Strona internetowa: http://klasztorwegrow.pl
Osoba do kontaktu: ks. Mariusz Kroll
Numer telefonu: +48 606 607 157
E-mail: mariusz_kroll@tlen.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku zgodnie z Umową grantową Nr
PLBU.01.01.00-14-0658/17-01 oraz PODRĘCZNIKIEM PROGRAMU. CZĘŚĆ I – APLIKANT (PROGRAMME MANUAL PART I – APPLICANT Ver. VI December/2020, rozdział 6.4.5)
https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/PBU1/Manual_I_20
21/PROGRAMME%20MANUAL%20PART%20I_ENG%20ver%20%20VI%20%20December%202020.z
ip
oraz dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów”
https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_pl/Zam%C3%B3wienia_udzielane_w_ramach_proj
ekt%C3%B3w.pdf
Uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia:
Zamawiający nie jest instytucją zamawiającą w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a
szacowana wartość umowy nie przekracza wartości 50 000 PLN netto, czyli bez podatku od wartości dodanej (VAT) ), więc Zamawiający nie jest zobowiązany do zastosowania zasady konkurencyjności.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Projekt
Projekt „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” realizowany jest przez 2 beneficjentów z Polski (w Węgrowie) i Ukrainy (w Rawie Ruskiej).
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (PolskaUkraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, rozwijaniu dialogu kultur poprzez
utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej,
wzajemne wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych oraz propagowaniu reguły zakonu franciszkańskiego - miłości do ludzi najbardziej potrzebujących - poprzez
utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej.
Całkowity budżet projektu wynosi: 2.638.872,58 Euro.
Koszty kwalifikowalne Zamawiającego wynoszą: 1.802.825,77 EUR.
Kody CPV
39112000-0 Krzesła
39121200-8 Stoły
Przedmiot zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli konferencyjnych do sali multimedialnej
w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w ramach projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla
rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację
uprawnień gwarancyjnych, w zakresie określonym w Załączniku nr 2 wraz z montażem w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego,
2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,
4) gwarancję jakości udzieloną na okres podany w ofercie Wykonawcy na dostarczone wyposażenie na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (opis
przedmiotu zamówienia).
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta lub nazwy konkretnego produktu należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów,
funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania
rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe,
instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie
wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia
przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty z powodu ich
„nierównoważności”.
IV. Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszego zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia
27.11.2021 r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- doświadczenie – prowadzenie działalności od co najmniej 3 lat w zakresie produkcji lub sprzedaży
wyrobów objętych niniejszym zamówieniem.
Spełnienie warunku musi zostać potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania wszystkich
warunków udziału w postępowaniu.
VI. Wykluczenie Wykonawców powiązanych z Zamawiającym
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczeni są Wykonawcy osobowo lub
kapitałowo powiązani z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne relacje pomiędzy Zamawiającym,
lub osobami upoważnionymi do podejmowania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu Zamawiającego, a Wykonawcą, i obejmują w szczególności:
1. Pełnienie funkcji wspólnika w spółce cywilnej lub spółce osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, chyba że obowiązujące przepisy przewidują niższy próg;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, przedstawiciela lub pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz
z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań – wzór oświadczenia podano w załączniku nr 3.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adres: mariusz_kroll@tlen.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniony jest:
− Ks. Mariusz Kroll
− e-mail: mariusz_kroll@tlen.pl
− Tel: +48 606 607 157
lub
− Marek Soszyński
− e-mail: marek_soszynski@wp.pl
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
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1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie z załączonym wzorem – załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w załącznikach nr 1 Formularz oferty oraz nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia oferty bez kompletu wymaganych załączników, umożliwiających dokonanie
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferta zostanie odrzucona.
2. Ofertę należy złożyć pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) na adres
Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
Ul. Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów
lub pocztą elektroniczną na adres mariusz_kroll@tlen.pl
Dokumenty składane pisemnie muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z
oryginałem.
Dokumenty składane pocztą elektroniczną muszą skanami oryginałów lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem.
3. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za realizację całego zamówienia.
Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym w szczególności: wartość dostawy i montażu, wszelkie koszty dojazdu do Zamawiającego,
podatki, składki i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu
umowy.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
5. Informacje pozostałe:
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu,
- Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi.
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IX. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.11.2021 roku.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
X. Przebieg procedury
1) Zaproszenie do składania ofert w ramach niniejszej procedury rozeznania rynku skierowane jest
do Wykonawców, którzy:
- spełniają warunki wymienione w pkt V,
- złożą w terminie do 8.11.2021 roku ofertę zawierającą cenę ryczałtową wraz z wymaganymi załącznikami.
2) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert do czasu, aż otrzyma co najmniej 2 (dwie)
oferty nie podlegające odrzuceniu.
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3) Podstawowym celem przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest ustalenie i
udokumentowanie ceny rynkowej zamówienia. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku oferty nie będą wiążące dla Zamawiającego.
4) Po ustaleniu ceny rynkowej zamówienia Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zamówienia
spośród Wykonawców, którzy złożą oferty w ramach niniejszego postępowania lub innych Wykonawców, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, gospodarności, wydajności i skuteczności oraz zasadności wydatkowania środków publicznych.
5) Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający umieści na własnej stronie internetowej stosowną informację o:
a) wyborze Wykonawcy, albo
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
c) niezłożeniu żadnej oferty, albo
d) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty.
oraz powiadomi wybranego Wykonawcę.
XI. Zawarcie umowy
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania i dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający
poinformuje wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
XII. Warunki zmian umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, w szczególności w następujących przypadkach:
1) jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
2) gdy nastąpi zmiana umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w
szczególności zmiany postanowień umowy grantowej, zmiany dokumentów programowych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w zakresie mającym wyłącznie bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności zasad kwalifikowalności wydatków, katalogu wydatków kwalifikowanych, wzorów sprawozdań,
dokumentowania wydatków;
3) gdy zmianie uległy stawki podatku VAT;
4) niezależnych od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);
5) wymienionych w dokumentach programowych Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020;
5) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur skutkującego brakiem możliwości montażu mebli konferencyjnych w terminie podanym w zapytaniu ofertowym;
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności tych zmian.
XIII. Informacje dodatkowe.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
2. Każdy zainteresowany może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
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XIV. Załączniki do zapytania ofertowego
1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
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