Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
w ramach projektu
pn.: „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowane z
środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet
XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa
efektywności kształcenia
I. ZAMAWIAJĄCY
Beneficjent:
Gmina Mierzęcice ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice
NIP 625 24 57 699
Realizator:
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach, ul Tysiąclecia 6, 42-460
Przeczyce
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Szacowna wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro
Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579)
III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Strona BIP Zamawiającego tj. www.mierzęcice.bip.info.pl
Rozesłanie zapytania do trzech potencjalnych dostawców.
IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne w ramach
realizacji projektu pn: „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
2.
V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach
realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im.
M. Konopnickiej w Przeczycach” do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach
2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy/Wykonawców z którymi zostanie podpisana
umowa lub złożone zamówienie na wykonanie usług stanowiących przedmiot
niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych poniżej w punkcie VI.
3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców
(maksymalnie 1 Wykonawca dla każdej części zamówienia, wskazanej w załączniku
nr 1), którym zostaną zawarte umowy lub złożone zamówienia na świadczenie
dostaw i usług stanowiących przedmiot umowy adekwatnej części zapytania (po
ewentualnych negocjacjach)

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Celem i przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach realizacji projektu pn : „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany zostanie
do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu
zawartej z nim umowy lub złożonego do niego zamówienia, na miejsce wyznaczone
przez Zamawiającego tj. do Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach,
ul Tysiąclecia 6, 42-460 Przeczyce
3.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 marca 2020r.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego (mailowo lub telefonicznie) o terminie
dostawy.
VIII. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
1. W ramach postępowania zostanie wyłoniony maksymalnie jeden wykonawca dla
każdej części zmówienia.
2. Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa lub złożone zamówienie
3. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konta Wykonawcy w terminie 30dni od
daty przyjęcia towaru, usługi, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawniej
faktury.
IX. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla
realizacji dostawy.
2. Dostarczenie przedmiotowych pomocy dydaktycznych fabrycznie nowych,
kompletnych, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak
i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie.
3. Dostawa przedmiotowych pomocy dydaktycznych na wskazany adres obejmuje
wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez adresata i montaż, jeśli jest
wymagany.
4. Udzielenia gwarancji na dostarczony towar zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, minimum 24 miesiące.
X. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
a.

Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.

Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej;
pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na potwierdzenie powyższego należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
•

XI. KRYTERIA OCENY
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium wyboru jest cena – 100%
XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym
4.
Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej
informacje zawarte w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
5.
Kompletna oferta powinna zawierać:
a. formularz ofertowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 2
b. oświadczenie Wykonawcy – o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym – załącznik nr 3
1.
2.
3.

XIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni od dnia określenia przez
Zamawiającego jako termin składania ofert.

XIV.

TERMIN I SPOSÓB SKAŁDANIA OFERT
Oferty można składać w terminie do 4 marca 2020r.

a) pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego : Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice;
b) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mierzęcicach pokój nr 22;

c) drogą elektroniczną na adres: a.kupicha@mierzecice.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XV.

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Agnieszka Kupicha e-mail : a.kupicha@mierzecice.pl
tel. 32 288 79 00 wew.213
Agnieszka Frączek e-mail: skarbnik@mierzecice.pl
Tel. 32 288 79 00 wew.214

XVI.

UWAGI KOŃCOWE

1.Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku , gdy
kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w
budżecie, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcami, którzy nie
zostali wykluczeni z postępowania.
2. Ostateczny wybór Wykonawców, z którymi zostaną podpisane umowy, lub dokonane
zamówienia, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.
4. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w ramach niniejszego postępowania,
zostaną o tym fakcie poinformowani w sposób indywidualny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im .M. Konopnickiej w Przeczycach

/-/ mgr Małgorzata Drzewiecka

