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Zapytanie ofertowe 3/2017
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „ Szkoła – misja
przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X „ Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „ Edukacja ogólna i przedszkolna”.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty do 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
Tel. 86 270 60 04, fax 86 270 62 00
e-mail: ugzar@ornet.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ilości i rodzaju wskazanym
w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, być
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać co najmniej 12 – miesięczny okres
gwarancyjny.
Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać
wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i dopuszczone do obrotu handlowego.

Zamawiający może zażądać powyższych dokumentów przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze
najlepszej oferty.
Zamawiający informuje, że użyte w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach określenia, które mogą
wskazywać producentów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez
Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być
dostarczone. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które
rozumie się takie, które pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w Zapytaniu. Na Wykonawcy
spoczywa ciężar wskazania „ równoważności”.

Termin wykonana zamówienia : do dnia 25 września 2017r.
Miejsce dostawy:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne
III. Kryterium oceny oferty:
Cena brutto – 100%
Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaproponuje najniższą ceną za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
IV. Warunki płatności:
Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia
złożenia faktury.
V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2)

posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. Informacje podmiotowe:
O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c
ustawy z dnia 9 listopada 2000r O utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości ( Dz. U z
2007r Nr 42 poz. 275 z późn. zm.), które w szczególności:
- pełnią wobec zamawiającego funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostają z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości do co 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.
VIII. Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy
umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
„Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.
30.08.2017 r. godz. 10:10.
Oferty należy złożyć w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne w terminie do dnia 30.08.2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2017 r. o godz. 10:10. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie
nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Do oferty należy załączyć zestawienie cenowe pomocy dydaktycznych wypełnione zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia.
Osobami upoważnionymi do kontaktów są:
P. Bogusława Małkińska, tel. 86 270 60 04, wew. 26
P. Jolanta Porucznik, tel. 86 270 60 16.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
IX. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy
bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym
odszkodowawczej.
O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
VIII. Załączniki
- załącznik nr 1 – wzór oferty,
- załącznik nr 2 – zestawienie pomocy dydaktycznych
- załącznik nr 3 – wzór umowy

Wójt Gminy
Józef Rostkowski

