Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do składania oferty
Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień
publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
Nazwa i adres zamawiającego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie
ul. Karola Miarki 8
44-285 Rzuchów
NIP: 6391791060
REGON: 276961079
Przedmiot zamówienia
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych z przyrody
w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Lp.

Nazwa

Opis

Ilość/komplet

1.

Zestaw klasowy kamera
obscura

Pakiet zawiera 8 kartonowych modeli
camera obscura (do samodzielnego złożenia)
z otworem i ekranem o wymiarach 15x10x10
cm każdy, źródło światła (żarówka z
żarnikiem na podstawie) oraz 50 arkuszy
czarnego papieru 20x25 cm i umożliwia całej
klasie/grupie w sposób eksperymentalny
poznać zasadę działania protoplasty
współczesnych. Dodatkowo dołączony
zasilacz.

1 zestaw

2.

Zestaw do prezentacji
zjawisk optycznych

Wspomaga omawianie podstawowych pojęć
z zakresu światła i barw. Zestaw zawiera:
soczewki szklane (dwustronnie wypukłą i
dwustronnie wklęsłą), biały ekranik, szklany
ekranik, 2 lustra szklane, 5 kolorowych

1 szt.
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filtrów celofanowych, 3 stojaczki do
soczewek i luster, 2 pryzmaty równoboczne
(akrylowe, 25x50 mm), zlewkę miarową,
świecę oraz latarkę
3.

Lornetki. Koszt
jednostkowy każdego
zestawu lub sztuki nie
może przekroczyć lub
być równy kwocie 350zł.

Lornetka metalowa, 8x21mm, specjalnie
gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk.
Ekonomiczna i lekka. Pozostałe parametry:
pole widzenia 126 m/1000 m; waga 150 g.

2szt.

4.

Pudełko do obserwacji
owadów. Koszt
jednostkowy każdego
zestawu lub sztuki nie
może przekroczyć lub
być równy kwocie 350zł.

Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem
powiększającym w pokrywce i podziałką na
dnie dla przedstawienia wielkości
stworzenia. Przyrząd każdego małego
naukowca.

2szt.

Powiększenie: 2x 3,5x
Średnica 7cm

II.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do dnia 03.04.2015 r.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
Wymagania wobec Sprzedawcy:
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją
zamówienia.
Kryteria oceny oferty
W celu porównania ofert Zamawiający dokona oceny wg ceny brutto zamówienia.
Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.
Miejsce i termin złożenie oferty
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w formie pisemnej do dnia 24 marca br. do
godz.13.00 w Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowie, ul.
Karola Miarki 8, 44-285 Rzuchów lub na adres e-mail: szkola.rzuchow@kornowac.pl
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Termin wyboru wykonawcy:
26.03.2015 r.
Zamawiający może zrezygnować z zamówienia przed podpisaniem umowy bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega zamówienie części wyżej wymienionego asortymentu.
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OFERTA
Przedmiot oferty :

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych z przyrody w
ramach projektu pn.„Rozwój edukacji – rozwój pokolenia –
przyszłość gminy Kornowac”
Zamawiający :

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Rzuchowie
ul. Karola Miarki 8
44-285 Rzuchów
Wykonawca :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
tel.

.....................................................

fax. .......................................................

REGON ...............................................

NIP .........................................................

www. ....................................................

e-mail :....................................................

1.
Po zapoznaniu się ze warunkami zapytania ofertowego składamy niniejszą Ofertę
w zapytaniu ofertowym nie przekraczającym 30 000 EUR, którego celem jest przyznanie
zamówienia publicznego.
2.

Cena naszej oferty za całość zamówienia wynosi*:
...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)
(słownie ......................................................................................................... złotych).

3.
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie:
7 dni od złożenia zamówienia do
03.04.2015 r.
4.
Nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą. Poprzez powiązanie 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 przygotowaniem i procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
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a.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b.
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
5.
W stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne,
upadłościowe ani naprawcze
6.
Wykonawca nie pozostaje pod nadzorem komisarycznym
7.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dostarczy dokumenty
potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych w oświadczeniu

Upełnomocnieni przedstawiciele
Wykonawcy

.......................................................
(podpis, pieczęć)
Data................................................
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OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Działając w imieniu ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
i będąc należycie upoważniony do jego reprezentowania oświadczam (y), że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych z przyrody w ramach projektu pn.
„Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac” dotyczące:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania niniejszego zamówienia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Upełnomocniony(eni) przedstawiciel(e) Wykonawcy

...............................................................
(podpis(y), pieczęć (cie) )

Data .........................................................

