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Prąysuchą dnia l4.12-2al7 r.

TABLICA OGŁOSZEN

§trona internetowa www.z§p.prrysucha.pl

ZAPYTANIE, OFERTOWE

I. ZAMA,WIAJACY

Zespół S*ół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
Al. Jana Pawła II nr 13
26-400 Prrysucha

Dane do fakfury
Dane do faktur :

Powiat Przystlslł/Z,espoł Szkoł nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
AlejaJanaPawłaII 10
26-400 Przysucha
NIP 6010078ż83

Zespfi Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Prrysusze dzińając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z
dnia29 Ęcmia żOM r. - prcrwo zamówień publiczłtych - 7awsaa da ńaźrniaofert na realizację
zńań:

Zadanie nr 1

Zakup podręczników do matematyki w ramach projektu,,Podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła Ir w Przysu§ze'w ramach RPOWM Działanie 10.1

Kszt*łcenie i rozwój dzieci i mtodzieĘ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna konkurs nr
RPowM.10.0 1.01-P.0 r_14_009/15

7-adlanienr2
7.akap pomocy dydakĘcznych do fizyki w ramach pĄektu ,Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Pnysusze'w ramach RPOWM Działanie
10.1 Ksźałcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna konkurs nr
RPowM.10.01.01-P.0 14 4-a09 l 15

Zadanie nr 3
7-akup pomocy dydak§cznych do kola przedsiębiorczościw ramach pĄektu rPodniesienie
kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła Ir w Przysusze'w ramach RPOWM
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
konkurs nr RPO\ilM.10.01.01-IP.0I-14_009/15
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7.adanienr 4

7.akup pomocy dydakĘcznych do koła zainteresowań Polska i światem współczesnym w ramach
projektu ,oPodniesienie kompetencji kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II
wPrzysuszeo w ramach RPOWM Działanie 10.1 Kształcenie irozrrój dzieci i młodzieĘ
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna konkurs nr RPOłV1V[10.01.01-IP.01-1Ą009/15

Zadanie nr 5

I)ostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawla II w Przysusze w ramach pĄektu ,,Podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§ze" w ramach RPOWM
Działłnie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
konkurs nr RPOWM.IO.0I.0t-P.01-14-fiD/15

Zadanienr 6

Zakap podręczników do krół zainteresowań w ramach pĘektu oPodniesienie kompetencji
klucmwych ucniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§zeo' w ramach RPOWM Działąnie
10.1 Kształcepie i rozwój dzieci imłodńeĘ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna konkurs nr
RPOWM.1 0.01.01_IP.0 1-1+W l 15

Z,ńańęNr 7
Zakup pomocy dydakĘcznych do biotogii i chemii w ramach projelctu ,oPodniesienie
kompetencji klucmwych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§ze" w ramach RPOWM
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
konkurs nr RPOIilM.10.01.01-IP.01-1+0{P/15

Zadanie Nr 8
Zakury t*blic i planszy do kół zaintersorvań (artystyczne, dziennikalskie) w ramach projektu
fodnisienie kompetencji kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§zeo'w
ramach RPOWMDziałanie 10.1Kształcenie i rozrwói dzieci i młodziełPoddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna konkurs nr RPOWM. 10.0 1.01-IP.01-1+009/1 5

l. Szczegołowy zakres przedmiotu zamówienia zavłarĘ jest w zńączniktt Nr 1 do formularza
oferty pn. Kosźorys ofertowy do Zńania Nr 1 (załączrik nr 1.1 do formularza ofeĘ) i
ZńańaNr 2 (zńąsznik nr I.2 do formularza oferty) araz Zńalia nr 3 (zńącznik nr 1.3 do
formularza ofeĘ), Zadańa Nr 4 (załącznk nr 1.4 do formutarza oferty), Zadania Nr 5
(zńąoanrk nr 1.5 do formularza oferty) Zańania Nr 6 (załączrrik nr 1.6 do formularza oferty)
Zadania Nr 7 (zńąsznik nr 1.7 do formularza oferty) zadańę nr 8 ( zŃącmk 1.8 do
formłllarza oferĘy)
Oferowane mateńaĘ eksploataryjne do uvądzeń drukujących powinny być NOWE,
ORYGINALIYE' 1\1-1EREGEIIEROWA}IE - wskazanę przez producenta drukarki,
o wydajności max liczby kopii. ZAMAWIAJĄCY ililE DOPU§ZCZA ZAMIEIYh{IKOW.
Potwierdzeniem spehienia warunków adzińu w postępowaniu będzie złożenie przez

dostawcę oświadczenia zawartego w formu,lazu oferty.
ż
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3. Zartawiający zastrzęga sobie możliwość zwrofu materiałóq które nie będą spełniaó
oczekiwanych wymagan. Szczegółowe informacje o formąlnościach zz,wafte są we wzarzę
umowy.

4. Dopuszsza się możliwość składania ofęń częściowych w zakresie poszczególnych radań
(Z,ńanie nr 1, Zadartie nt 2, Z.adanię w 3, Zadartie w 4, Zadanie nr 5. Z,adanie nr 6, 7,adanię
nr 7, Zadańe 8).

III. T§RIĄIN wYKoNAl\tIA ZAMÓWIEI\IIA

- termin dostawy - do 14 dni od podpisania umowy na poszczególne zadania

IV.OP§ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofeńę w formie pisemnej nazńączanymformularzu ofertowym.
Do oferty nalezy dołączyć wypefoiione kosztorysy ofertowę (rŃ.m 1.I,7ał. Nr 1.2 , zŃ- I.3,7ał. 1_4,
zał. 1.5,zŃ. L6, zał.I.7mń. L.8 do formularza oferĘ) dlazadń, których oferta doĘczy. (Zadanienr
1 - Podręczniki do matemałki, Z,ńanie Nr 2 - pomoce dydaktyczre do ftzyki, 7aĄanie nr 3 - pomoce
dydaĘczre do koła zprzedsiębiorczości, Zadanię 4 - pomoce dydaĘcne do koła Polska i światem
wspołczesnym Z,adanię Nr 5 - MateriĄ biurowe i eksploatacyjne,7,adanie nr 6 pomoce dydakĘczne
do zajęć arĘslycznycĘ Zadanię nt 7 - Pomoce dydaktyczne do chemii i biologii, Zadarńe nr 8 -
Zakup tablicy iplansz do zajęć artystycznych i dziennikarskich)

W zaproponowanej cęnie brutto naleĘ uwzględnić cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaoh,sągleniem w doł lub w górę.

Wykonawca ma obowiązek zaproponowaó Ęlko jedną cenę i nie może jej znięnić.

Y. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADA§{IA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczĘ, kuriera l:ub tęz dostarczona

osobiŚcie w siedzibie Zanavłiąryego na adres: 26-400 Przysuchą Aleja Jana Pawła II 13,
kancelaria szkoły na zńączonym do zapytzńa druku oferty do c{nia 22.12.2afir.
do godziny 10m w zaklejonej kopercie , o|ir"*,

orOferta na:
Zadanienr 1

Zeleap podręczników do matemaĘrki rv ramach projektu ,nPodniesienie kompetencji kluczowych
uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przrysu§ze" w ramach RPOW1W Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna konkurs nr
RPOWM.10.0 1.01-P.0 L-L+a09 fts

7,adtnienr2
7,akup pomocy dydaktycznych do fizyki w ramach projektu ,,Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§ze" w ramach RPOWM Działanie
10.1 Ksztalcenie i rozwój dńeci imłoilńeĘ Poddziałanie t0.1.1 Edukacja ogólna konkurs nr
RPowM.10.01.01_P.01-14-009/15

Zadanie nr 3
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Zakup pomocy dydaktycznych do kola pzedsiębiorczŃei w ramach projektu fodniesienie
kompetencji klucmwych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Pnysusze'w ramach RPOWM
Działanie 10.1Ksźałcenie i romój dzieci i młodzieĘPoddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
konkurs nr RPO}YM.10.01.01-P.01-14-ffi!)/15

Zadanienr 4

Zaklnp pomocy dydakĘcznych do koła zainteresowań Polska i światem wsprółczesn5m w ramach
pĄektu fodniesienie kompetencji kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II
w Przysusze" w ramach RPOWM Działanie 10.1 Ksźałcenie i rozwój rlzieci i mładńeĘ
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna konkur:s nr RPO\ilM.10.01.01_IP.01-1,|-009/15

Zadanie nr 5

Dostawa materiałów biurowych i materiałów elrsploat*cyjnych do rurząćlznń drukujących dla
ZesPołu §zkól nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusz€ w ramach projehu fodniesienie
kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§ze" w ramach RPOWM
Dziłłanie 10.1 Ksztalcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziłłanie 10.1.1 Edukacja ogólna
konkure nr RPOWM.10.01.01-IP.01-14-009/15

7,adanie nr 6

Zakup podręczników do kół zainteresowań w ramach projehu fodniesienie kompetencji
kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła Ir w Przysu§zeon w ramach RPOWM Działanie
10.1 Ksztalcenie i rozwĘ dńeci i mtodzieĘPoddziałanie 10.1.1Edukaeja ogólna konkurs nr
RPowM.10.01.01_P.01-1+009/15

Zadąnie Nr 7
Zakup pomocy dydakĘcznych do biologii i chemii w ramach pĘeku ,Podniesienie
komPetencji kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§ze" w ramach RPOWM
Działanie 10.1Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziłłanie 10.1.1 Edukacja ogólna
konkurs nr RPOWM.10.01.01-P.01-14-009I15

ZadanieNr 8
Zakup tablic i planszy do któł zainteresowań (arĘstyczne, dziennikarukie ) w ramach projektu
,rPodniesienie kompetencji kluczowych uczniów Z§ Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysu§ze'n w
ramach RPOWM Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieĘ Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna konkurs nr RPOWM. 1 0.01.0 1 -P.0 1-1Ł009/15

VI. OCENA OFERT
ZanańĄący dokona oceny wafuychofert na podstawie kryteriów: - Cena l00%.

4
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WI.

W wyniku postępowania zostaną wybrane ofeĄ z najkorzystniejsrymi (najniżsrymi) dla
Zamauliającego cenami oraz podpisane umowy narealizacjęposzczególnych zadań.

U NAJK oF,E
1. Ocena ofert bęózie dokonana po otwarciu ofert, a wyniki i wybór oferty

najkorzystniejszej będzie ogłoszony w siedzibie Zamaułlającego na tablicy ogloszsń oraz
na stronie intemetowej pod adresem www.zsp.przysucha.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent możeptzed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
4- TV toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądŃ od oferentów wyjasnień

doĘczących treści źoźonych ofert.
5. Zapfiańe ofertowe zamieszczono na stronie: bip.przysucha.pl.

VnI. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela: Edyta Kokosińska

r Formularuoferty,
r Kosźorysy ofertowe (zŃącznik m 1 .1, zńącznik m 1.2, załącnnk 1_3, załącznik 1.4,

zńączrnk ,1 .5, zńącznk 1 .6, zńączńk 1 .7 , zńącmIk 1 .8 do fotmalarzaofeĄ),
o wzót umowy

- możłtauzyskaĆ na stronie internetowej www.zsp,Ezy§u9ha.pl lub w kancelarii szkoły

§YIłTjK sąKO, ti

Zńączntki:
1. Formularz oferty
2. KosZorysY ofertowe (zńącznk rrr 1.1, zńącznlknr 1.2, załącznlkrlr 3, zńącznik nr 4, ńącnikrlr 5 zńącmik
nr 6, ńącznknr 7, załączrtik nr 8 do formularza oferł)
3.Wzót umowy
{zdącmik;t można uzyskń na stronie intemetowej www.zso.prąysucha.pl lub w kancelarii szkoły
- wersja pąierowa)-


