
Baćkowice, dn. 13.10.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” 
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym. 

1. Zamawiający

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
27-552 Baćkowice 84

2. Przedmiot zamówienia

Zakup mebli, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć realizowanych z projektu:  
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły  
Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”,  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX,  
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, wraz z dostawą oraz rozładunkiem do placówek w 
których będą odbywać się zajęcia. Wykaz mebli dla poszczególnych szkół 
w Zał Nr 1, Zał Nr2, Zał Nr3.

3. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji dostaw do 22 listopada 2011r.

4. Kryteria oceny oferty

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%. Cena podana w ofercie 
powinna zawierać koszt jednostkowy każdej pomocy brutto z pochodnymi w złotych.

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, pojedyncza oferta musi 
uwzględniać co najmniej jedną pełną ofertę w obrębie Zał Nr1, Zał Nr2, Zał Nr36. Inne istotne warunki zamówienia 

Płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania materiałów dydaktycznych, na 
podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru 
i przekazaniu przedmiotu zamówienia z danego załącznika (oddzielne faktury dla 
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danego zadania). Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet 
realizacji zamówienia. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich 
kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia 
dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. Pomoce dydaktyczne muszą 
być nowe, oraz muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana 
przez oferenta. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, z podanym 
adresem zwrotnym z napisem: „Oferta w ramach projektu indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w 
szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie w Gminie Baćkowice”

Oferta powinna zawierać:
1) wykaz mebli
2) ofertę cenową

3) dane adresowe oraz kontaktowe oferenta

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć u zamawiającego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”; 27-552 Baćkowice 84 – do dnia 
28.10.2011r do godz. 12.00 (termin składania ofert nie mniejszy niż 7 dni od 
otrzymania zapytania ofertowego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2011r. godz. 12.30.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 
pośrednictwem faksu oraz poprzez rozmowę telefoniczną w dniu otwarcia ofert.

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Baćkowice zostanie umieszczona 
informacja wyborze oferty. Umowa zostanie podpisana dnia 10.11.2011 r.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Roman 
Szczuchniak pod nr tel. 15 868 16 56.
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