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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 
 
 

Postępowanie w trybie zapytań ofertowych 
 

w ramach projektu  
 

„Byczyńskie paradnice jadą w tournee w LGD-owskie okolice” 
 

 
 

operacja z zakresu małych projektów  
w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego PROW na lata 2007-2013 
 
 
 
 
Adres do korespondencji: 
Urząd Miejski w Byczynie  
Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Tel/fax 077 413 41 50 wew.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienie nie przekraczającego 
równowartości 30.000 euro (podstawa art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
Zarządzenie Nr  Or I 0151/183/09  Burmistrza Byczyny  z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielania w Urzędzie Miejskim w Byczynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1.  Zakres zamówienia. 
Zamówienie dotyczy zakupu wraz z dostawą 20 par butów do tańca ludowego (10 damskich, 10 męskich) wg poniŜej 
wskazanych załoŜeń. 
 

Cechy buta But damski But męski 
Rodzaj skóry Miękka skóra bydlęca Miękka skóra bydlęca 
Kolor buta Czarny Czarny 
Wysokość obcasa Ok. 3,5 cm. Ok. 2 cm 
Wewnętrzna cholewa – podszewka Bawełniana Bawełniana 
Rodzaj podeszwy Skórzana skórzana 
Rozmiary 36 x 2 

37 x 4 
38 x 2 
39 x 1 
40 x 1 

35 x 2 
36 x 3 
37 x 4 
41 x 1 

Inne But sznurowany, kolor 
sznurowadeł: czarny 
But matowy 

 
 
But matowy 

 
Buty muszą posiadać Świadectwo Jakości wydane przez Instytut Przemysłu Skórzanego. 
 
Zdjęcia poglądowe: 
 
 

  

 



 
3. Warunki wykonania. 

 
Buty mają być wykonane z miękkiej, elastycznej skóry.  But ma być wygodny, dawać podporę, chronić stopę i dawać 
komfort ruchu na parkiecie. Buty nie mogą mieć ostrych krawędzi, wewnętrznych szwów, które mogłyby obetrzeć 
stopę. 
 
 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
 
 
 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się faksem na nr : 077/ 413 41 50. Drogą elektroniczną na adres: 

zamowieniapubliczne@byczyna.pl.  Wykonawca poza faksem i drogą elektroniczną moŜe  kontaktować się  
z  Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach w  godz. od  8:00 do 15:00.  
3. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji.  

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl., 
www.byczyna.pl 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŜe 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 

6. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, 
zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.  

 
 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  
 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 
1. Wymagania podstawowe. 
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia i nie moŜe modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ przez 
Zamawiającego, nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .  

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby.  

4. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty lub przepisów prawa. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) lub przepisów prawa, 
to do oferty naleŜy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione.  

 
 
 



2. Forma oferty. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 

oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferta moŜe być złoŜona w formie przewidzianej w zaproszeniu do składania ofert. 
 
3. Zawartość ofert. 
Oferta musi zawierać: 
1. Formularz oferty. 
2. Świadectwo Jakości wydane przez Instytut Przemysłu Skórzanego. 
3. Próbkę skóry o wymiarach minimum 15 x 15 cm. 
W przypadku braku, któregokolwiek z wymienionych elementów oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia brakującego elementu oferty. W przypadku braku jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, oferta 
zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie. 
 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
 
Miejsce i termin składania ofert określa zaproszenie do składania ofert. 
 
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
 
1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie z SIWZ, 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
2. Podana cena w ofercie musi zawierać koszty w tym m.in. : dostarczenia obuwia do siedziby zamawiającego, 

załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia transportu do czasu odbioru, gwarancji jakości na 
dostarczony towar.  

3. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  

z dokumentacji przetargowej (tzn. SIWZ, Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia itd.). 
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
6. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
7. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 
8. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników 

zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto /.  
 
 

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Cena oferty                                                                                                     –  50 % 

Jakość oferowanej skóry      -    50 % 

Komisja oceniać będzie jakość skóry, jej elastyczność i przyznawać w tym zakresie od 1 do 10 punktów. 

Punkty liczone będą wg następującego wzoru. 

 

OCx=[(C1/Cx)*50] + [(O1/Ox)*50] 
gdzie: 

OCx – ocena punktowa oferty „x” 
C1 – cena najniŜszej oferty 
Cx – cena oferty „x” 
O1 – najlepsza ocena punktowa jakości skóry  
Ox – ocena punktowa jakości skóry „x” 
 
 



 
 

 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
1 miesiąc od daty podpisania umowy, nie później jednak niŜ do 22 września 2014 r.  
 
 

WALUTA 
 
 
Zarówna oferta jak i rozliczenie zamówienia moŜe nastąpić w walucie polskiej. 
 
 
 

UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania w przypadku: 

� Nie złoŜono Ŝadnej oferty, 
� Cena oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
� Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leŜy w interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć. 


