
   

 

Baćkowice, 04.04.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przedmiotem zamówienia są trzy części: Część I Pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych,   
Część II „Pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej Część III „Pomoce dydaktyczne do  

pracowni przyrodniczej”, dla Gminy Baćkowice. Zamówienia realizowane w ramach projektu pn. „Wspólne 
działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski 

Fundusz Społeczny Poddziałanie RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych (projekty konkursowe). 

Zamawiający:  

Gmina Baćkowice , Baćkowice 84 27-552 Baćkowice  

NIP: 8631608904  REGON 830409815 

Prowadzący postępowanie:  

Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice, tel. 504 452 288,  

e-mail: romanszcz@onet.eu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

Część I „Pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych” 
Część II  „Pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej” 

Część III  „Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej” 
 
dla Gminy Baćkowice. Zamówienia realizowane w ramach projektu pn. „Wspólne działanie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” 

 
2. Termin realizacji zamówienia:  

Przedmiot zamówienia dla każdego zadania należy dostarczyć w terminie do dnia 20.05.2019r. 

 
3. Miejsce dostawy:  

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

4.  Zakres przedmiotowy zamówienia. 
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych i 

dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej i przyrodniczej realizowanej w ramach 
projektu pn. „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny   Poddziałanie RPSW.08.03.02 Wsparcie 
kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe), która podzielona 
została na trzy części. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. 
 



   

 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
 
Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 
 

Część I „Pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych” 
Część II  „Pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej” 

Część III  „Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej” 

Każdy z wykonawców uprawniony jest do składania ofert na dowolną ilość części.  

 
 

6. Równoważność. 

Zamawiający informuje, że użyte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ określenia, które mogą 
wskazywać na producentów produktów 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 Zaproszeniu i w załącznikach 
do Zaproszenia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 
 

7. Wykluczenia 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć 
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2. 

8. Kryteria oceny ofert: 

8.1 Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena brutto 90 % 

2. Skrócenie terminu dostawy  10 % 

8.2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

8.3 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1. 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 90 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 90 –wskaźnik stały 

2. 

Punkty za skrócenie terminu dostawy będą przyznawane następująco: 

- skrócenie terminu dostawy o 0 dni – 0 pkt. 
- skrócenie terminu dostawy o 5 dni – 5 pkt. 
- skrócenie terminu dostawy o 10 dni – 10 pkt. 

8.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 



   

 

9. Formalności, których należy dopełnić przed podpisaniem umowy: 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji cenowej przed podpisaniem 
umowy. 

10. Składanie ofert: 

a) Termin składania ofert upływa  30.04.2019 r.  
b) Miejscem składania ofert jest: Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach , Baćkowice 100  27-
552 Baćkowice  
c) Dopuszczalna forma składania ofert:  

przesyłka pocztowa skierowana na adres: Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach, Baćkowice 

100  27-552 Baćkowice  
lub osobiście w Sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach, Baćkowice 100  27-552 

Baćkowice z dopiskiem Część I „Pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych” Część II  „Pomoce 

dydaktyczne do pracowni matematycznej” Część III  „Pomoce dydaktyczne do pracowni 

przyrodniczej” ,dla Gminy Baćkowice. Zamówienia realizowane w ramach projektu pn. „Wspólne 
działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” 
 
11. Warunku umowy i zmiany umowy  
11.1 Określa wzór umowy do zaproszenia 
 

12. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując 

swoje pytanie pisemnie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach,  Baćkowice 100 27-552 
Baćkowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: romanszcz@onet.eu. Zamawiający podkreśla, 

iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i 
telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w 
sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie 

będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się 
postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.  

13. Wymagane dokumenty: 
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

14. Wykaz załączników: 

Załącznik 1 - Formularz Ofertowy 
Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik 4 – Wzór umowy 

 

 

 

 


