Płock, 06 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
I.

ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół nr 1 w Płocku, ul. Faustyna Pisaka 5, Płock 09-407

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: wynajem powierzchni 50,69 m2 przeznaczonego na sklepik
szkolny i pomieszczenie konsumpcyjne w Zespole Szkół nr 1 w Płocku. Pomieszczenie
znajduje się w części piwnicznej szkoły, w pobliżu wejścia głównego do budynku.
2. Wyposażone jest w ciepłą oraz zimną wodę, energię elektryczną, dostęp do toalety
(poza pomieszczeniem sklepiku). Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w
pomieszczeniu będącym przedmiotem zapytania, w dni powszednie poniedziałekpiątek w godzinach 8: 00 – 12: 00, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

III.

WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego wraz z częścią
konsumpcyjną: do 22 czerwca 2018 r.

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania
wraz z charakterystyką oferowanych produktów na formularzu-załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania.
Oferta powinna:
- być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać dokumentację potwierdzającą doświadczenie w prowadzeniu usług handlowo
- gastronomicznych.
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem + podpis”.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera, poczty, osobiście na adres:
09-407 Płock, ul. Faustyna Piaska 5, Sekretariat Zespołu Szkół nr 1 do dnia 11 września
2017 r. do godz. 9.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców
lub zaświadczenia działalności gospodarczej wystawionego z datą nie wcześniejszą niż
6 miesięcy przed datą złożenia oferty, zaświadczenie z ZUS i Urzędu skarbowego o
niezaleganiu w opłacaniu składek.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11 września 2017 r. a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 14 września 2017 r. w siedzibie
Zespołu szkół nr 1 w Płocku, ul. F. Piaska 5 oraz na stronie internetowej szkoły:
www.krzywousty.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe złożono na stronie: www.krzywousty.pl

VI.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) – 70 pkt - cena za wynajem pomieszczenia
2) – 25 pkt - różnorodność, wartości odżywcze i zdrowotne produktów
3) – 5 pkt - za udokumentowany łączny czas prowadzenia działalności handlowogastronomicznej, przez co najmniej 3 lata
1. Kryteria oceny:
Ad. 1) stawka czynszu oferty badanej:

ż

x 70 = liczba punktów

Ad. 2) punkty dla każdej ważnej oferty będą przyznawane wg indywidualnej oceny
poszczególnych członków Komisji (max 25 punktów) i obliczane wg: suma punktów
przyznanych przez członków Komisji: liczbę członków Komisji = liczba punktów
Ad. 3) punkty dla każdej ważnej oferty będą przyznawane wg indywidualnej oceny
poszczególnych członków Komisji (max 5 punktów) i obliczane wg: suma punktów
przyznanych przez członków Komisji: liczbę członków Komisji = liczba punktów
2. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów Komisja w celu wyłonienia oferty
najkorzystniejszej zaprosi tych oferentów do ofert ustnych.

3. Komisja może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących jego oferty. Żądanie wyjaśnienia składa się w formie pisemnej.
Komisja może uwzględnić dodatkowe wyjaśnienia dotyczące oferty, jeżeli nie prowadzą one
do zmiany oferowanej wysokości czynszu.
4. Komisja za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełni wszystkie określone wymogi
formalne i będzie miała najwyższą liczbę punktów, spośród wszystkich złożonych ofert.
5. Dyrektor szkoły bez podania przyczyny może:
- zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- unieważnić zapytanie ofertowe,
- nie zatwierdzić wniosku Komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.krzywousty.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego
Wzór umowy

