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załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których  wartość nie przekracza kwoty 
30.000  euro 

 

 

pieczęć zamawiającego 

Znak sprawy: ZO/21/Pdg/09/2017    Świdnik, 21 września 2017r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1.Zamawiający: 

 NABYWCA: Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida 

w Świdniku , ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, NIP 712-290-45-39 

ODBIORCA (PŁATNIK): Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku  

ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: sprzedaż i dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników 

zajęć  w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16), 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

według załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1): 

2.1. Określenie trybu zamówienia: zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości 30 000 euro – nie stosuje się przepisów ustawy. Niniejsze postępowanie jest prowadzone 

zgodnie z „Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

2.2.  Rodzaj zamówienia: dostawy. 

2.3. Kody CPV: 

22111000-1 – podręczniki szkolne 

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 10 dni od złożenia zamówienia.  Miejsce 

dostawy- siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 21-040 

Świdnik, ul. Gen. L. Okulickiego 13. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 4.1. Termin złożenia ofert upływa 28 września  2017r. Za datę złożenia oferty uważa się 

datę wpływu oferty do Zamawiającego. 
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 4.2. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły (Zespół Szkól Nr1 im. C. K. Norwida 

w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Gen. L. Okulickiego13, II piętro, godz. 7.30-16.00) lub 

skany oferty na adres e-mail: sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl. 

 4.3.Termin otwarcia ofert: 29 września 2017r. godz. 11.00 

5. Warunki płatności: przelew z terminem płatności 7 dni od daty dostarczenia faktury wraz 

z zamówionym towarem. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Baraniak, tel. 81 751 23 95 

lub email: sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl 
 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim zgodnie z formularzem ofertowym - zał. nr 2 wraz z zał. nr 3 oraz innymi 

niezbędnymi dokumentami.  Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.   

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: 

 8.1. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenia zamówienia jest przedstawienie 

oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał 1). 

 8.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. 

 8.4. Cena musi obejmować wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne. 

Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji. 

9. Kryteria oceny ofert: wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert 

z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt), gdzie:  

9.1 Cena brutto w PLN: waga 90 pkt 

Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez 

Wykonawcę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną 

w formularzu ofertowym. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie 

obliczana na podstawie następującego wzoru: 

KC = (Cn/Co)*90%*100 gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 

KC – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” 

9. 2. Termin wykonania zamówienia: waga 10 pkt 

W kryterium termin wykonania poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę 

punktów: 

 - do 5 dni od daty złożenia zamówienia: 10 pkt  

 - do 7 dni od daty złożenia zamówienia: 5 pkt  

 - do 10 dni od daty złożenia zamówienia: 0 pkt  

 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

osobowo z Beneficjentem (oświadczenie – załącznik nr 3): 
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10.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

10.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

10.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

10.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

10.1.4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10.2.  Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy nie spełniający wymienionych w pkt 10.1. 

wymogów.  

11. Zamówienie zostanie złożone Wykonawcy, który złoży najwyżej ocenioną punktowo 

ofertę spełniającą warunki szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość nie złożenia zamówienia. 

12.  Ogólne warunki realizacji zamówienia: Zamówienie dotyczy projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 

im. C. K. Norwida w Świdniku 

Krzysztof Paweł Gałan 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2- Formularz ofertowy 

Załącznik 3 -  Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

Załącznik 4 - Umowa 


