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Projekt „ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU- Uniwersytecki Program Edukacyjny” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lublin, dn. 31.05.2022 r.

Znak sprawy nr: 2/FLOP/ZBSZBB/2022

ZAMAWIAJĄCY:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53,
tel.: 81 533 12 17, kom. 791 306 086
biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl  
KRS: 0000009613, NIP: 712-25-96-144, REGON: 431238297

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie  jest  prowadzone  w  celu  wyłonienia  Wykonawcy  w  trybie  zapytania
ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu  Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

2. Zamówienie jest składane w związku z realizacją projektu pt. „Żyj bez stresu żyj bez
bólu”  -  Uniwersytecki  Program  Edukacyjny,  POWR.03.01.00-00-T229/18-00,
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  w  ramach  Osi  Priorytetowej  III.  Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  
i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie
3.1  Kompetencje  w  szkolnictwie  wyższym  (zwanego  dalej  „Projektem”).  Projekt  jest
realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z TERPA Sp. z o. o. 
i Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa 254  kompletów (łącznie  1778   egzemplarzy))
publikacji popularnonaukowych dla uczestników warsztatów rozwoju osobistego wraz z
wysyłką.

Lp. Tytuł, autor/autorzy wydawnictwo liczba
odbiorców

1. Mózg odporny na stres, Melanie Greenberg Rebis 254

2. 6  filarów  poczucia  własnej  wartości,  Nathaniel
Branden

Rebis 254
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3. Dary niedoskonałości, Brene Brown Media Rodzina 254

4. Odetnij  napięcie.  Jak  pokonać  stres  dzięki
praktykom psychosomatycznym, Rebekkah LaDyne

Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

254

5. 7  nawyków  skutecznego  działania,  Stephen  R.
Covey

Rebis 254

6. Pokonaj  stres.  Leczenie  stresu  metodą  czterech
stanów równowagi, Andy Collins

Publicat 254

7. Wolni od stresu. Jak nauka pomaga uodpornić się
na stres, Mithu Storoni, Grażyna Daniel-Schuwald

Czarna Owca 254

2. Kod zamówienia wg CPV: 
22113000-5 Książki biblioteczne
60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek

3. Wysyłka zestawów publikacji obejmuje maksymalnie 254 osób. Adresatami przesyłek za-
wierających zestawy publikacji są osoby na terenie Polski. 

4. Lista odbiorców zestawów publikacji zostanie przedstawiona Wykonawcy w ciągu 2 dni  
od podpisania umowy.

5. Oferta powinna obejmować zarówno koszty zakupu publikacji, jak i koszty wszystkich  do-
staw z uwzględnieniem wymiarów i masy przesyłek. 

6. Przez dostawę uważa się dostarczenie nowych książek dla uczestników szkoleń opisanych
w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

7.  Wykonawca  zapewni  potwierdzenie  dokonania  dystrybucji  poprzez  wykaz  potwierdzeń
osobistych adresatów lub potwierdzenie realizatora usług kurierskich.

8.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ponoszenia  ryzyka  związanego  z  dostawą  towaru  
w szczególności z jego transportem.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Zada-
nia.

10. W przypadku ukazania się nowej edycji książek stanowiących przedmiot poszczególnych
części zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia najbardziej aktualnego
jej wydania, które jednak nie będzie miało wpływu na cenę objętą ofertą Wykonawcy.
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III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do 25.06.2022r.

IV.  Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  kompetencji  lub  uprawnień  do
prowadzenia określonej  działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów  
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

1.3.  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia
–  Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w  tym  zakresie,  ale  uzna  ww.
warunek  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca oświadczy w Formularzu  oferty,  iż  znajduje  się
w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.1.  Nie  jest  związany/a  z  Zamawiającym  osobowo  i  kapitałowo.  Przez  powiązania
kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 Instytucję Finansującą,

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.

5. Zaoferuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym
wraz z załącznikami. 

6.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
w zakresie:



Strona | 4

Projekt „ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU- Uniwersytecki Program Edukacyjny” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

a)  braku podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt a, musi zostać wykazany
przez każdego z Wykonawców.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

8.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Oferentów,  którzy  nie  spełnią  ww.  warunków
udziału.

V.  Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w 
oparciu o kryteria:W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) 
zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach w odniesieniu do każdego zadania
odrębnie:

Nr kryterium Nazwa kryterium
Znaczenie punktowe 
kryterium

1. Cena (C) 60

2. Termin nadania przesyłek (T) 40

Kryterium nr 1 – Cena (C):

Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami 
uzyskanymi 
z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

C = (Cn/Cb) x 60

gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę 

Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej)

Uwaga:
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W zakresie kryterium nr 1, do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto 
podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik 1). Im niższa cena oferty, tym
korzystniej. 

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – Termin nadania przesyłek (T):

Ocena ofert wg. kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami 
przeprowadzonymi przez Zamawiającego wg poniższych zasad przydziału punktów:

Nadanie przesyłek najpóźniej dnia 21.06.2022r. – 40 punktów

Nadanie przesyłek najpóźniej dnia 22.06.2022r. – 25 punktów

Nadanie przesyłek najpóźniej dnia 23.06.2022r. – 10 punktów

Nadanie przesyłek najpóźniej dnia 24.06.2022r. – 0 punktów (bez odrzucenia oferty)

Uwaga:

Wykonawca  wskaże  w  formularzu  ofertowym  datę  określającą  termin  kiedy  najpóźniej
zostaną  nadane  przesyłki  przez  Wykonawcę.  Przy  braku  wskazania  deklarowanej  daty
zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  nada  przesyłki  najpóźniej  dnia  24.06.2022r.,
a Wykonawca otrzyma 0 punktów (bez odrzucenia oferty). 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że przesyłki zostaną 
nadane później niż 24.06.2022r.

W ramach Kryterium 2 można uzyskać max. 40 pkt.

Ocena końcowa   każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, 
stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg 
wzoru:

X = C + T

gdzie:

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1

T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2

2. Punktacja  przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona
z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  Pzp,  oraz  w  SIWZ  i  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie,  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Wykonawcy,  składający  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

VI.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  i  oświadczenia.  Wykonawca,  który  nie
przedłoży  wymaganych  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  wszystkich
wymaganych warunków zostanie wykluczony z postępowania. 

2. Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej.
3. Ofertę  składa  się  w  formie  pisemnej  wypełniając  i  podpisując  Formularz  Oferty  

-  Załącznik  nr  1,  Oświadczenie  o  braku  powiązań  kapitałowych  lub  osobowych  
z Zamawiającym - Załącznik nr 2 i - Załącznik nr 3 - oświadczenie o e w oświadczeniu
będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  polega  wykluczeniu  oraz
spełnia warunki udziału w postepowaniu, w przypadku firm Aktualny odpis z KRS albo
aktualne zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub inny dokument rejestrowy.

4. Formularz Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami muszą być podpisane osobiście przez
Wykonawcę lub pełnomocnika (wymagane dołączenie pełnomocnictwa do podpisywania
oferty).

5) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy (Stosowne pełnomocnictwo(a) – wystawione w oryginale lub kopii poświad-
czonej notarialnie dla osoby (osób) podpisującej ofertę oraz poświadczającej kopie doku-
mentów za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy

6) Upoważnienie do tych czynności nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

7) Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw
w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika substytucyjnego, w takim wypadku
do oferty należy także załączyć pełnomocnictwo substytucyjne).

8) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać
z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
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9) Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII.3.
ogłoszenia oraz pełnomocnictwa.

10)  Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafo-
wane przez osobę podpisującą ofertę.

11)  Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście
oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

12)  Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do
złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  Zmiany  lub  wycofanie  powinny  być  doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie
zawierającej dodatkowe oznaczenia odpowiednio: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca
nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.

13)  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

14)  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII.  Forma, miejsce i termin składania ofert

1. Oferty (przygotowaną zgodnie z pkt. VI - Opis sposobu przygotowania oferty) niniejszego
Zapytania ofertowego) należy złożyć w wymaganym terminie:

-   osobiście  lub  pocztą  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Odpowiedź  na  zapytanie
ofertowe nr 2/FLOP/ZBSZBB/2022 - nie otwierać przed dniem 08.06.2022 r.” na adres Biura
projektu:   Związek  Stowarzyszeń  Forum  Lubelskich  Organizacji  Pozarządowych,  20-076
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

- lub
-  w  wersji  elektronicznej  w  formie  skanu  podpisanego  dokumentu  na  adres  e-mail:
zyjbezstresu.flop@gmail.com

2. Termin składania ofert upływa w dn. 07.06.2022 r.  o godz. 23:59:59. Decyduje data 
i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie,
na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

VIII.  Rozstrzygnięcie postępowania
1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dn. .09.06.2022 r. Zamawiający zastrze-
ga sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania lub unieważnienia postępo-
wania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie
ponosi kosztów postępowania. 

2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie www.flop.lublin.pl oraz www.baza-
konkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.flop.lublin.pl/
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3. W toku oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty.

4. W związku z wymogami realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do prze-
dłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia postępowania oraz unieważnienia
zapytania  ofertowego bez  informowania  o  przyczynach,  jak  też  ponoszenia  jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych z tym związanych.

IX.  Podpisanie umowy

1. Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczają-
cym daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.

2. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) niekompletne, nieczytelne lub niepodpisane,
b) złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie,
c) stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji,
d) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
e) niespełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. Z tytułu odrzucenia
oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę.  W przypadku braku rozstrzygnięcia możliwe jest  powtórzenie
postępowania.

4. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wy-
datków związanych z realizacją projektu i może ulegać opóźnieniom. 

Uwagi końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowe-
go na każdym etapie bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności niezna-
nych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  ofert  wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia
wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej  ofercie danych nie-
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zgodnych z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzu-
coną.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy
nie zostali wykluczeni z postępowania.

7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie XII nie zostaną
rozpatrzone.

8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługu-

ją im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofer-
towego.

10.  Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na pod-
stawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie.
13.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wyboru  kolejnej  wśród  najkorzystniejszych

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.  

IX.  Wykaz załączników

1. Formularz Oferty (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie (Załącznik nr 2).
3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3)

W imieniu Zamawiającego:
Dorota Ozimek – Koordynator Działań Partnera


