EKST.042.4.1.2017
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014/2020
Oś X - Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 - Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 - Doskonalenie zawodowe uczniów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
Dotyczy zamówienia o wartości 30 000 euro
na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831; 996)
W związku z realizacją projektu nr RPMA.10.03.01-14-7128/16 pt. "Staż i dodatkowe uprawnienia
postawą sukcesu w zawodzie" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą
kieruje zapytanie ofertowe na zakup zestawów szkoleniowych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i warunkami usługi zostały
określone w załączniku nr 1 do Zapytania, który stanowi integralną część Zapytania
Ofertowego.
2. Zamówienie nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną
ofertę.
3. Oferta cenowa (załącznik nr 2) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT)wobec czego Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania zasad
konkurencyjności.
5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją
postanowień umowy.
6. Oferty należy składać na formularzach: Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego w nieprzekraczalnym terminie 27.11.2017r. do godziny 9.00. (liczy się
data oraz godzina wpływu oferty) w Sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, lub przesłać listownie na adres
Zamawiającego.
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:
"Zakup zestawu szkoleniowego. Nie otwierać przed 27.11.2017r. godz. 9.00"
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Oferty, które wpłynęły po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwarcia.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.
8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:


o wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia;



Zamawiający zawrze niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty;



jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia kolejnej ich oceny;



do prowadzonego postępowania nie przysługują ośrodki ochrony prawnej (odwołani,
skargi) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych;



niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania obowiązujący w innym
wypadku , przepisów Prawa Zamówień Publicznych poza art. 4 poz.8.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania Ofertowego jeżeli:
 cena najkorzystniejsza (zgodnie z przyjętymi kryteriami) będzie wyższa niż Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 nie złożono w postępowaniu oferty nie podlegającej odrzuceniu.
10. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
11. W razie wątpliwości pytań proszę o kontakt e-mailowy: magdalena.szewczyk5@interia.pl lub
pod numer telefonu: 605 569 647 - osoba do kontaktu: Magdalena Szewczyk

/Anita Madej/
/Dyrektor/
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Załącznik nr 1 do Zapytania 1/2017
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1 : materiały szkoleniowe
Lp.
1.

2.

3.

4.

Charakterystyka artykułu
Pamięć przenośna USB:
- USB 3.0
- pojemność min. 8 GB
Kołonotatnik:
- format A5
- twarda oprawa, min 60 kartek
- kartki zadrukowane w kratkę
- spirala wkręcana
- wyposażony w mikroperforację ułatwiającą
wyrywanie kartek
Długopis:
- automatyczne chowany wymienny wkład koloru
czarnego
- metalowa obudowa
- długość pisania min. 900 m.
Teczka z rączką:
- format A4
- zbudowana z utwardzonego kartonu o grubości min.
1,9 mm, pokrytego folią PP
- kolor granatowy
- posiadająca zamknięcie
- grubość grzbietu min. 50 mm

j.m

Ilość

sztuki

16

Sztuki

16

Sztuki

16

Sztuki

16

Ilekroć w opisie zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki, patenty lub pochodzenie
materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych.
Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji
i być zgodne z obowiązującymi normami. Ponadto powinny być nie używane i wolne od wad
fizycznych.
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Załącznik nr 2 do Zapytania nr 1/2017
FORMULARZ CENOWY
Nawiązując do zaproszenia na dostawę zestawów szkoleniowych w ramach projektu nr.
RPMA.10.03.01-14-7128/16 pt. "Staż i dodatkowe uprawnienia podstawą sukcesu w zawodzie."
realizuję przedmiot zamówienia na następujących warunkach:
za łączną cenę brutto.......................................................................................................................
słownie.................................................................................................................................................
Kalkulacja cen brutto przedstawia się następująco:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa artykułu
Pamięć przenośna USB:
- USB 3.0
- pojemność min. 8 GB
Kołonotatnik:
- format A5
- twarda oprawa, min 60 kartek
- kartki zadrukowane w kratkę
- spirala wkręcana
- wyposażony w mikroperforację
ułatwiającą wyrywanie kartek
Długopis:
- automatyczne chowany
wymienny wkład koloru
czarnego
- metalowa obudowa
- długość pisania min. 900 m.
Teczka z rączką:
- format A4
- zbudowana z utwardzonego
kartonu o grubości min. 1,9
mm, pokrytego folią PP
- kolor granatowy
- posiadająca zamknięcie
- grubość grzbietu min. 50 mm

Nazwa

Cena

producenta

jednostkowa

Ilość

Suma

16 sztuk

16 sztuk

16 sztuk

16 sztuk

RAZEM
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa wykonawcy.....................................................................................................................................
Adres siedziby wykonawcy:.......................................................................................................................
Numer telefonu...........................................................................................................................................
Numer REGON...........................................................................................................................................
Numer NIP ..........................................................................................................................................
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Adres e-mail................................................................................................................................................
Imię oraz nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy................................................
.................................................................................................................................................................
Oświadczam, że


cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
koszt transportu do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego
24,27-320 Solec nad Wisłą



uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty zgodnie z wymogami projektu umowy;



nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówień zgodnie z art. 24 ustawy
Prawa Zamówień Publicznych;



zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się
za związanego określonymi w niej zasadami przez okres 30 dni od daty zgłoszenia oferty;



zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie określonych przez Zmawiającego;



posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi;



posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;



znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;



nie posiadam z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych.

......................... dnia .....................

.........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3 do Zapytania nr 1/2017

PROJEKT UMOWY NR 1/2017
Zawarta w dniu ............. 2017 roku w Solcu nad Wisłą, pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Solcu nad Wisłą z siedzibą 27-320 Solec nad Wisłą ul. Łoteckiego 24.
NIP : 509 001 22 44 REGON: 140082104
reprezentowanym przez
Anitę Madej - Dyrektor Szkoły
zwanej dalej Kupującym
a

...........................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą
wspólnie zwanych Stronami.
§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa zestawy szkoleniowe zwane dalej materiałami,
w ilości i rodzajach określonych w charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik
nr 1 Zamówienia nr 1/2017.
2. Celem dostawy jest realizacja projektu nr RPMA.10.03.01-14-7128/16 pt. "Staż i dodatkowe
uprawnienia podstawą sukcesu w zawodzie" współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią oferta Sprzedawcy i Zapytanie ofertowe
Kupującego.
§2
1. Sprzedawca dostarcza materiały jednorazowo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zgodnie
ze szczegółami charakterystyki przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 Zapytania nr 1/2017) do
Miejsca Dostawy: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27320 Solec nad Wisłą.
2. Za dzień wydania Kupującemu materiałów określonych w §1 ust. 1, uważa się dzień, w którym
zostały odebrane przez Kupującego w Miejscu Dostawy.
3. Sprzedawca zapewni takie opakowania materiałów, jakie są wymagane by nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu lub składowania.
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§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, o którym mowa §1 ust.1 w kwocie
....................... zł brutto (słownie:..............................................).
2. Ustalona cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Kupujący dokona zapłaty za faktycznie dostarczoną ilość przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiotowa umowa jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
5. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo wykonanego zamówienia zostanie dokonana przelewem
na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 30dni po przedstawieniu prawidło wystawionej
faktury VAT/Rachunku, pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym Projektu środków
finansowych

przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych

i stwierdzeniu prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku braku środków finansowych na koncie Projektu przelew zostanie dokonany
niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto Projektu od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Projektów Unijnych, tj. w terminie 14 dni od wpłynięcia na konto Kupującego środków z Unii
Europejskiej przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu, na etapie
w którym świadczona była przedmiotowa usługa.
7. Ewentualne opóźnienie w płatnościach spowodowane opóźnieniem w przekazywaniu przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Kupującemu środków na realizację
projektu nie stanowią podstaw do naliczenia przez Sprzedającego odsetek za zwłokę.
§4
1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie wykonania lub
nierzetelnego wykonania przez Sprzedającego obowiązków, a w szczególności w przypadku:


opóźnienia dostawy trwającej ponad 7 dni;



opóźnienie w wymianie wadliwych materiałów trwającej ponad 7 dni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia od umowy.
Sprzedający ma prawo do wynagrodzenia za materiały dostarczone zgodnie z umową do dnia
odstąpienia od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
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§5
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Kupującego.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią oferta Sprzedającego i Zapytanie ofertowe
Kupującego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

..........................................................
Pieczęć i podpis Kupującego

...................................................
Pieczęć i podpis Sprzedającego
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