
   

 
 
 
 

 

 
PROJEKT pt. „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” 

Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/9.1.2 POKL z dnia 21.08.2014 r. 
 

- dotyczy wyposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy w pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”  
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy działając na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Rudnik 
z dnia 13 czerwca 2014r. w ramach procedury konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności 
wydatków POKL kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia 
Wykonawcy na dostarczenie  pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy w ramach 
projektu nr POKL.09.01.02-24-003/14 „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” w ramach Priorytetu IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy 

Ul. Kozielska 11 

47-411 Brzeźnica 

tel./fax: 324106726 

NIP: 6391826746 

REGON: 001285944  

 

2. Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Oferent ma prawo 
złożenia oferty częściowej. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zostało 
zamieszczone również na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 
www.spbrzeznica.pl w zakładce Projekty EFS. 

2.1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

2.2 Tryb zamówienia: Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 30 000 euro 

netto 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 2 późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

 
3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyposażenie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy w pomoce 
dydaktyczne w ramach projektu pt. „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”, projekt nr POKL.09.01.02-24-003/14 w ramach 
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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3.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot 

dostawy zawarto w załącznikach do niniejszego zapytania. 

 

3.2.Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może 

być wcześniej używana. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje 

użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe 

pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3.3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części 

zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może 

złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części, lub na jedną z części: 

 

Część 1 –Zakup plansz i gier edukacyjnych – załącznik nr 2, część 1 

Cześć 2 –Zakup książek, kart pracy– załącznik nr 2, część 2 

Część 3 -Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i programów multimedialnych– załącznik nr 2, część 3 

Cześć 4–Zakup materiałów plastycznych i innych– załącznik nr 2, część 4 

 

3.4. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 

rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach 

pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będą dostarczone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy. 

3.5. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych  zgodnych, pod 

względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego 

zapytania, z tym że Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie 

równoważnego pod względem zastosowania i wykonania. 

4.Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia –do 15 września 2014 r. do 7 dni od daty podpisania umowy. 

5.Miejsce i termin złożenia oferty 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 
Brzeźnica lub  e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl lub faxem: 324106726 do dnia 4 września 2014 roku, do 
godziny 10:00. 

6.Warunki płatności 

Przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury i dostarczenia przedmiotu zamówienia, a w 
przypadku braku środków projektowych niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektu. 

7.Sposób przygotowania oferty 

7.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w 
formie pisemnej, w języku polskim, poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej, cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Po wyłonieniu oferty wykonawca musi 
dostarczyć wszystkie podpisane załączniki (od nr 3 do nr 6, w tym parafowany wzór umowy). Formularz 
ofertowy oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez uprawnioną osobę/osoby, być złożone w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  
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7.2.W przypadku ofert pisemnych nadsyłanych pocztą oferta winna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z 

dopiskiem: „Oferta na wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w pomoce dydaktyczne” z zaznaczeniem 
jakich części zamówienia dotyczy i formułką „Nie otwierać przed godz. 10.00,  4 września 2014 r. 

 

7.3.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

8.Kryteria oraz sposób oceny oferty 

Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 
1. Cena – 100 % 

9.O wynikach i wyborze  najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni mailowo lub za 
pośrednictwem faxu. 

10.Załączniki do zapytania cenowego 
 

1. Specyfikacja zamówienia – załączniki nr 1 (część 1- Zakup plansz i gier edukacyjnych, część 2 – Zakup książek, kart 

pracy, część 3 – Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i programów multimedialnych, część 4 - Zakup 

materiałów plastycznych i innych) 

2. Formularz oferty - Załącznik nr 2 (Część 1-4) 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem – załącznik nr 3 

3.  Wgląd do dokumentacji - załącznik nr 4 
4.  Oświadczenie dot. potencjału - załącznik nr 5 
5.  Umowa - załącznik nr 6 
11.Wykonawca powinien legitymować się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, uprawnieniami do 

prowadzenia działalności i brakiem powiązań między Zamawiającym. 
 
12.Inne postanowienia: Zamawiający ma prawo  unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią 

następujące okoliczności: 
12.1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na 
sfinansowanie zakupów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W opisanych w niniejszym 
punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.  

12.2.Zamawiający ma prawo do unieważnienia  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 
jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad, 

12.3.Zamawiający ma prawo do unieważnienia  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 
jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą 
zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 

14.Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami 

1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby: 
1) Gizela Hałas - telefon:  324106418 w.117 
2) Maria Koloch – telefon: 324106726 

                                                                                                               Z poważaniem  
                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 
                                                                                                           
 


