Załącznik nr 1
dotyczy dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
„Mobilny nauczyciel – europejska jakość w szkole”
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej”
dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2018
Części …………………..
1. Część ogólna
DANE WYKONAWCY
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:

PESEL
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty:
2. Wymagania konieczne:

NIP
REGON
Kod pocztowy:
Telefon/Fax:
www:

A. Oświadczam, iż oferujemy realizację zamówienia zgodnie z przedmiotem zapytania cenowego nr
3/2018
B. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
C. Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie, której dotyczy usługa (Zamawiający
nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku),
D. Oświadczam, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego
warunku),
E. Oświadcm, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku).
F. Oświadczam, iż zgadzam się na warunki płatności zamawiającego po dostawie zgodnie z
protokołem odbioru, na podstawie faktury .

______________________________________
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy/Dostawcy

3. Oświadczam, iż składam ofertę cenową na następujące części:
Nazwa
Cz
J.m. Cena
Ilość
Wartość
ę
jedn.netto
Netto
ś
ć
I

Stawka
VAT %

Wartość
VAT

Wartość
brutto

II

Termin realizacji zamówienia:

27 kwietnia 2018
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym nr 3/2018
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez zamawiającego.
Oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 § 1
kodeksu karnego.
Załączniki:
1) ……………………………………………………………………………………..,
2) ……………………………………………………………………………………..,
3) ……………………………………………………………………………………...

____________________________
(data, podpis)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012 r.
z dnia 28 marca 2012r
dotyczące dostawy materiałów promocyjnych
na potrzeby realizacji projektu „WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU
ZAWODOWEGO”

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Zamawiającym jest:
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
Adres zamawiającego: ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie
tel./fax. 818272175 , strona internetowa: www.zszopolelubelskie.pl , e-mail: pokl@zszopolelubelskie.pl
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.zszopolelubelskie.pl/projek.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława
Konarskiego przy ulicy Kolejowej 2 w Opolu Lubelskim
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa materiałów promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa:
Część I

Foldery reklamowe - 3.000 szt. o wymiarach A5x4 (592x210)składane w Z do A5 – papier kredowy
błyszczący
Część II
Torby ekologiczne – 1.000 szt, kolor niebieski, lub beżowy wymiary - 32 x 30 x 21 cm
Część III
Kubki z logo projektu i logo szkoły – 1.000 szt. materiał-porcelana - pojemność 250mm – kolor
niebieski

Część IV
Długopisy z logo szkoły i logo projektu – 1.000 szt. – materiał – metalowe, wkład niebieski, kolor
niebieski.
3. Wymagania w stosunku do Dostawcy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień ,
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający
nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku).
4. Oferty częściowe: jest możliwość składania ofert częściowych.
5. Płatność: Płatność na rzecz dostawcy będą realizowane po dostawie zgodnie z protokołem odbioru, na
podstawie faktury w terminie 21 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu).

III. INFORMACJA O ZAKRESIE OFERTY
1.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie
koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione z przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego.
2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

3. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą.
4. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do
niniejszego zapytaniaZałącznik nr 1.
5. Oferta powinna zawierać także: kopię dokumentu rejestrowego (wpisu

do ewidencji działalności gospodarczych/ wpisu do KRS ), kopię dokumentu z nadaniem nr
REGON i NIP.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres :
pokl@zszopolelubelskie.pl , faxem na numer 818272175 przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona
osobiście, do dnia 13kwietnia 2012 r. do godz. 9.00 na adres:
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
ul. Kolejowa 2,
24-300 Opole Lubelskie
2. Oferty przesłane e-mailem muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany Formularz
ofertowy.
3. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie
będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

A. Ocena formalna

Odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne
wymagania wynikające z treści ogłoszenia zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:

1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
2) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu,
3) oferta nie została złożona na formularzu ofertowym.

Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

B. Ocena merytoryczna

Ocenie merytorycznej podlega zgodność specyfikacji technicznej z zapytaniem ofertowym.

Kryterium główne:
Cena - 100 %.

- wyliczana wg. wzoru:

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = --------------------------------------------------------x100
.
Cena oferowana brutto ocenianej oferty

Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.

Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru,
powiadamia drogą elektroniczną oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania
bez
dokonania wyboru. Informacja zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 3 dni od wezwania do podpisania umowy
oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w
kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania umową.

Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona po wyborze najkorzystniejszej oferty
stronie internetowej Zamawiającego.

na

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zastrzega się prawo do odwołania postępowania,
przesunięcia terminu na składanie ofert, bez podania przyczyny i w każdym czasie,
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia,
przeprowadzenia negocjacji z potencjonalnym wykonawcą,.

2)
3)
5)
6)

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a ofert od chwili złożenia ofert zgodnie z ogłoszeniem
są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

