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Znak sprawy: ZO/22/10/2017    Świdnik, 20 października 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 biurowych na potrzeby szkoły, 

w tym realizowanych projektów: „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD”, „MISTRZOSTWO W ZAWODZIE 

KLUCZEM DO SUKCESU”, „PRAKTYKI ZAWODOWE DLA TECHNIKA HOTELARZA I TECHNIKA 

ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH U PARTNERA W NIEMCZECH” według załączonego 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 

2.1.  Rodzaj zamówienia: dostawy. 

2.2. Kody CPV:  30192000-1 – wyroby biurowe 

3. Termin realizacji zamówienia: - do 5 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 24 października 2017r . Za datę złożenia oferty uważa 

się datę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 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. 7.30-15.30) lub 

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

 4.3.Termin otwarcia ofert: 25 października  2017r. godz. 9.00 

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

z zamówionym sprzętem. 

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). 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczny-sprzet-gospodarstwa-domowego-5013/
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 8.2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: ofertę wg  wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – 

formularz ofertowy; oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3). 

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

od wyniku postępowania. 

 8.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez 

Wykonawców oświadczeń i dokumentów. 

 8.5. 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 3 dni od daty złożenia zamówienia: 10 pkt  

 - do 5 dni od daty złożenia zamówienia: 0 pkt  

 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

osobowo z Beneficjentem (oświadczenie – załącznik nr 3): 
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 zaoferuje najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia spełniającego 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 
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Załączniki: 

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik 3 -  Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Towar musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu jednostka ilość 

1 Płyty CD-R  CD-R 700MB 52X CAKE 25 op 1 

2 Płyty DVD DVD+R 4,7GB 16X CAKE 25 op 1 

3 Skoroszyt plastikowy  Wpinany, mix kolorów szt 100 

4 
Teczka kopertowa A4, plastikowa, na zatrzask, mix 

kolorów szt 10 

5 

Marker suchościeralny Czarny, do tablic suchościeralnych, 

linia pisania min.1500m, z 

końcówką okrągłą 1,5-2,5mm. 

szt 200 

6 Klej w sztyfcie 8g, do papieru, bezbarwny szt 10 

7 

Koszulki krystaliczne Odpowiednie dla kartek formatu A4, 

zj folii polipropylenowej o grubości 

min 75 μm (mikronów) 

opak 5 

8 

Segregator na format A4 Z tektury pokrytej  folią poliprop., 

dźwignia z dociskaczem, krawędź 

wzmocniona okuciem, szer.  

grzbietu: 50 mm 

szt 5 

9 

Segregator na format A4 Wykonany z tektury pokrytej  folią 

poliprop., dźwignia z dociskaczem, 

dolna krawędź wzmocniona 

okuciem, szerokość grzbietu: 75 mm 

szt 

10 

10 
Teczka biała wiązana Na kartki formatu A4, wiązana na 

tasiemkę 

szt 
50 

11 
Papier ksero Biały, A4, 80g, 500ark w 

opakowaniu 

opak 
10 

12 Ołówek automatyczny 0,5mm szt 10 

13 Grafity do ołówków 0,5mm HB opak 10 

14 
Długopis Automatyczny, niebieski, średnica 

kulki 0,7mm 

szt 
20 

15 
Karteczki samoprzylepne 76x76mm, neonowe, kostka mix 5 

kolorów, 400 kartek 

szt 
3 

16 
Ołówek  drewniany z gumką, lakierowany szt 

10 

17 Nożyczki Biurowe, min 20 cm szt 2 

18 
Płyn do czyszczenia 

monitorów 

Ze ściereczką z mikrofibry szt 
2 
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Załącznik nr 2 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i sprzedaży materiałów biurowych 
na potrzeby szkoły w tym realizowanych projektów „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD”, „MISTRZOSTWO W 

ZAWODZIE KLUCZEM DO SUKCESU”, „PRAKTYKI ZAWODOWE DLA TECHNIKA HOTELARZA I 

TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH U PARTNERA W NIEMCZECH.” 

1. NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY 

a) firma:     _________________________________________________________ 

b) REGON: _________________________________________ 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

_______, __________________________, ________________________, _______________ 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ____ 

e) internet: http:// __________________________ pl    e-mail: _________________@______ 

f) numer kierunkowy: __________ tel. ___________________ fax._____________________ 
 

2. Data sporządzenia oferty: _____________________________ 
 

3. W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał 1 do zapytania): 

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:_________________________________ 

Należny podatek VAT: _____________________________________ 

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:___________________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

Zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

L.P. Nazwa przedmiotu zamówienia Uwagi Ilość 

Cena 

jednostkowa 

zł brutto 

Wartość 

zł brutto 

ogółem 

 1 3 4 5 6 

1 Płyty CD-R  op 1   

2 Płyty DVD op 1   

3 Skoroszyt plastikowy 

wpinany 
szt 100   

4 Teczka kopertowa szt 10   

5 Marker suchościeralny szt 200   

6 Klej w sztyfcie szt 10   

7 Koszulki krystaliczne opak 5   

8 Segregator na format A4 szt 5   

9 Segregator na format A4 szt 10   

10 Teczka biała wiązana szt 50   
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11 Papier ksero opak 10   

12 Ołówek automatyczny szt 10   

13 Grafity do ołówków opak 10   

14 Długopis szt 20   

15 Karteczki samoprzylepne szt 3   

16 Ołówek  szt 10   

17 Nożyczki szt 2   

18 Płyn do czyszczenia 

monitorów 

szt 
2   

RAZEM 
 

Razem  

4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w okresie  do ……. dni od daty złożenia 

zamówienia. 

5.  Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, że: 

 6.1. Czujemy się związani ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 6.2. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy 

do niego jakichkolwiek  zastrzeżeń,  

 6.3. Dostawy zrealizujemy transportem własnym i na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego,  

 6.4. Oświadczamy, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzamy / 

zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć Podwykonawcy w części: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna część ofert są: 

1/ Oświadczenie dotyczące braku powiązań. 

2/ _________________________________________________________________________ 

3/ _________________________________________________________________________ 

4/ _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________                                         __________________________ 

  /miejscowość i data/                                                                          /podpis wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )  

     ………………………………… 

         Miejscowość, data   

 

 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem 

projektu (Zamawiającym) 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub 

kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z: Zespołem Szkół Nr 1 

im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

(Zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b)  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. 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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 

 

Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym) 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia. 

 

 

……….………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 


