
ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 130 000,00 zł netto

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbiuma, ul, Tłomackie 3/5,

OO-090 Warszawa

2. Nazwa zamówienia: stworzenie, z dostosowaniem do struktury organizacyjnej, wzoru budżetu dla ŻIH wraz

z narzędziami do budżetowania, kontroli i wykonania

(Kody CPV: 85312320-8: Usługi doradztwa, 79411000-8: Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania)

3. Informacje dodatkowe

3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu bieżących

dostawo wartości nie przekraczającej % wartości zamówienia podstawowego.

4. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

5. Istotne postanowienia umowy: stanowiąZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

6. Termin wykonania zamówienia: 01.03-15.04.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów: nie dotyczy,

7.1.2. doświadczenie: posiadają wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym

okresie, co najmniej 2 usług, przy czym każda z tych usług polegała na tworzeniu budżetu dla instytucii

kultury oraz wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 5000,00 złotych netto (przez jedną

usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. usługi w ramach jednej umowy),

7.1.3. dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nie dotyczy,

7.1.4. dysponowania potencjałem technicznym: nie dotyczy,

7.1.5. informacja o sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału Wykonawca wraz z ofertą

musi złożyć następujące dokumenty:

7.2.1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli

Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą,



7.2.2. wykaz usług, o których mowa w ust. 7 pkt. 7.1 ppkt. 7.1.2 powyżej (Załącznik nr 6 do Zapylania

ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających

należyte wykonanie lub wykonywanie usług, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych

dokumentów — oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Kryteria oceny ofert: ich opis stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

9. Termin składania ofert: ofertę należy przesłać do 22 lutego 2021 r.

Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, oferty złożone po terminie zostanąodrzucone,

10. Miejsce i forma składania ofert: ofertę należy przesłać elektronicznie na adres e-maił: secretary@jhi.pl

11. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Pobocha, tel. 508 681 801, e-mail: jpobochajhi.pl

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

12.1. opis przedmiotu zamówienia,

12.2. kryteria oceny ofert,

12.3. istotne postanowienia umowy,

12.4. wzór formularza ofertowego,

12.5. klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne,

12.6. wykaz usług.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela

Ringelbluma (dalej w skrócie Zamawiający”) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 1637), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz

oferty, opisanej.,, Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega informacje

podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez

niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.



3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego.

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez ponowne złożenie

oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie ZMIANA lub IWYCOFANIE”.

6. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia

postępowania i niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów

wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Ewentualne negocjacje

w zakresie ceny Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

B. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena

najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na snansowanie

zamówienia.

Z dowski instytut HifrYCZnY

7 iKńkyzY”
18.02.2021 r, / „ 7 -Dyrektor /

Data i podpis Dyrektora



Załącznik nr I do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, z dostosowaniem do struktury organizacyjnej, wzoru budżetu dla

Żydowskiego Instytutu Historycznego i. Emanuela Ringelbluma wraz z narzędziami do budżetowania, kontroli

i wykonania oraz przekazanie go Zamawiającemu w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny Excel).

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, które będą niezbędne

do realizacji przedmiotu zamówienia.


