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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu w ramach Osi priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju 

regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 

„Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym: 

NA ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA 

ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU  

INTEGRACYJNYM W  GĄSAWACH PLEBAŃSKICH 

 

kwota zamówienia poniżej 30 tysięcy euro – zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

I. Składający zapytanie 

Gmina Jastrząb 

Plac Niepodległości 5 

26-502 Jastrząb 

Tel.48 628-48-60 

Fax. 48 628-48-61 

www.jastrzab.com.pl 

 

II.  Opis przedmiotu zapytania 

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebańskich. 

 

III.  Opis warunków, jakie musi spełnić oferta:  

1. Złoży oświadczenie, że dostarczy pomoce dydaktyczne, dla Samorządowego Przedszkola 

Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich wg specyfikacji szczegółowej ( załącznik nr 1-A)  

w terminie do 17 października 2016 roku. 

2. Przedstawi kosztorys w cenach brutto.  

3. Dostawę towaru do Zamawiającego wliczy w cenę.  

4. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe.  

5. Zobowiąże się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia wymagane certyfikaty 

bezpieczeństwa  

6. Dostarczy towar do zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania 

wykonawcy o wyborze oferty. 

7. Płatność za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT 

zostanie dokonana po podpisaniu protokołu odbioru i przekazaniu zamówienia.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji związanych z ceną 

produktów 

 

IV. Kryteria wyboru Ofert: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: 

cena – 100%  

Oferta będzie oceniana według poniższego wzoru:  

Wartość minimalna wśród złożonych ofert  

Xn = _________________________________ x 100%  

http://www.jastrzab.com.pl/
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Wartość zaproponowana przez Wykonawcę 

 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały 

wymagania określone w zapytaniu.  

3. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Spełniają warunki dotyczące:  

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

• posiadania wiedzy i doświadczenia.  

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia.  

• sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno – prawnym, pod 

względem ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają 

spełnienie wymagań Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków 

wymaganych od wykonawców będzie oparty na zasadzie: spełniona / niespełniona. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.  

 

V. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres siedziby 

zamawiającego:  

Gmina Jastrząb 

Plac Niepodległości 5 

26-502 Jastrząb 

Tel.48 628-48-60 

Fax. 48 628-48-61 

jastrzab@gmina.waw.pl 

 

Do 11.10.2016 roku, do godz. 12: 00  

Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert odbędzie się 11.10.2016 roku o godz. 13: 00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia. 

Zamawiający, w przypadku złożenia ofert przewyższających kwoty z budżetu projektu, 

zastrzega sobie prawo negocjacji w wybranym wykonawcą lub wykonawcami zgodnie  

z dokumentem „Zasady kwalifikowalności wydatków” z sierpnia 2015 r. 

Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie, jako deklarację gotowości realizacji w/w 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami. 
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Załączniki:  

1. wzór oferty oraz załącznik A– opis przedmiotu zamówienia. 

2. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

3. wzór oświadczenia Oferenta o wyrażeniu zgody na wgląd w dokumentację. 

4. wzór oświadczenia o bezstronności. 

5. kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, podpis 

upoważnionej osoby do reprezentowania wykonawcy), pełnomocnictwo, w przypadku 

reprezentowania wykonawcy przez osobę upoważnioną do składania oferty i podpisania 

umowy 

 


