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     Przystajń, dn.: 28.07.2017 r. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Borze Zajacińskim 

 

Znak sprawy: PSP.Bór.02.07.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 zł  

 
Zamawiający: 
zaprasza do złożenia ofert na: 

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „W Boże każdy 

przedszkolakiem być może” 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do nowego oddziału przedszkolnego                  

w Borze Zajacińskim oraz do dodatkowych zajęć edukacyjnych w tym z dziećmi o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych  zgodnie z szczegółową specyfikacją zawartą w załączniku. 

Dostarczane pomoce, sprzęty i urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty,                

a także spełniać wymogi bezpieczeństwa i normy zgodne z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

W przypadku konieczności montażu dostarczanych pomocy Zamawiający wymaga, aby cena 

oferty uwzględniała koszt montażu.  

2. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, 

w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy. 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych w podziale na zadania tj. można złożyć osobną ofertę 
na każde zadanie (nr 1,2,3) lub na kilka razem. 

Oferta powinna być: 

• opatrzona pieczęcią firmową 
• posiadać datę sporządzenia 

• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP. 

• posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia 

3. Termin realizacji zamówienia:  6 września 2017 r. 

 

4. Okres gwarancji: 

Zamawiający wymaga min 24 m-ce gwarancji na dostarczone wyposażenie, liczonej od dnia dostawy.  

 

 



 

Wyposażenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

5. Wymagania stawiane oferentom (warunki udziału w postępowaniu): 

• Wykonawca powinien posiadać zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia. 

 

6. Sposób obliczania ceny 

Cenę należy podać jako ceną ryczałtową za wykonanie całości zamówienia oraz z wyszczególnieniem 

poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem nr 1 

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie zestawienia wykonanej dostawy. 

 

7. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  

Cena 

Punktacja zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

×=
 C

 C

OB

NK 100 (max liczba punktów) 

Gdzie: 

K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert ważnych  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

8. Warunki wykluczenia: 

Z postępowania zostaną wykluczeni podmioty związane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo poprzez: 

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

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

- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń lub pocztą na adres: Urząd Gminy 

Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń do dnia  07.08.2017 r. do godz. 12:00  

11. Termin otwarcia ofert 

07.08.2017 r., godz. 12:10 

 

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 

Jolanta Mann-Matuszczyk, e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl   

Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń w godz. poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-

piątek 7:30-15:30, tel. 34/319 11 53 w. 117  

 

 

      /-/ Alina Piśniak 

 Z up.  Dyrektora Szkoły 
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Data:................................ 

……………………..  

  / pieczęć Oferenta/ 

       

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dotyczący zadania:  

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „W Boże każdy 

przedszkolakiem być może” 
 

1. Nazwa i adres Oferenta 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, ze spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Zadanie 1 

netto: ………………………… zł 

podatek VAT: …………………. zł 

brutto: ………………………… zł 

słownie: 

…………………………………………………………………………………... 

Zadanie 2 

netto: ………………………… zł 

podatek VAT: …………………. zł 

brutto: ………………………… zł 

słownie: 

…………………………………………………………………………………... 

Zadanie 3 

netto: ………………………… zł 
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podatek VAT: …………………. zł 

brutto: ………………………… zł 

słownie: 

…………………………………………………………………………………... 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

- …………………………………………………………. 

- …………………………………………………………. 

 

 

            

            

                                     ………………………………………. 

             (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 


