
Człowiek – najlepsza inwestycja

 Projekt " Lepszym być! " 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Parzęczew, dn. 14.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/9.1.2./2013
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 14.000 EURO

Na  zakup  artykułów  w  ramach  zadania:  „Doposażenie  bazy  dydaktycznej”  na  potrzeby
realizacji Projektu Systemowego „Lepszym być!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata
2007-2013.  Zamówienie  będzie  współfinansowane  przez  Unię  Europejską  
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-10-118/11.

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Nazwa zamawiającego: Gmina Parzęczew
Adres zamawiającego: ul. Południowa 1
Kod miejscowości: 95 – 045 Parzęczew
NIP: 732 20 81 321
Tel.: 42 718 60 47
Faks.: 42 718 60 47
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.parzeczew.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów w ramach zadania: „Doposażenie bazy
dydaktycznej”  na  potrzeby  realizacji  projektu  systemowego  „Lepszym  być!”
skierowanego do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz Szkoły
Filialnej  w Parzęczewie w roku szkolnym 2012 –  2013,  realizowanego  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Lp. Nazwa towaru Ilość
Cena brutto
 jednostkowa

Cena brutto
łącznie

1. Kredki drewniane trójkątne miękkie, 
zestaw 12 szt.

3 zestawy

2. Ołówki do pisania i rysowania, bezpieczne
dla dzieci, HB, zestaw 12 szt.

3 zestawy

3. Klej w płynie, bezzapachowy, do papieru 
i kartonu, gumowa rolka dozująca, 

poj. 30ml
6 szt.

http://www.parzeczew.pl/
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2. Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  zapisami  niniejszego  zapytania
ofertowego  oraz  jego  załącznikami,  obowiązującymi  przepisami  prawa,
 w szczególności dotyczącymi systemu oświaty i kształcenia.

3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach,
zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

4. Wszystkie  artykuły  Wykonawca  dostarczy  do  siedziby  Zamawiającego,  tj.:  Urząd
Gminy w Parzęczewie, Ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
7. Zakup  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  związku    

z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od zamówienia bądź
jego  części  w  przypadku  nie  przyznania  środków  na  zakup  wymienionych
artykułów.

8. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy
podpisany przez strony umowy.

9. Rozliczenie  finansowe  dokonywane  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą
dokonywane  będzie  w  polskich  złotych  (PLN).  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu fakturę VAT po zrealizowaniu całości zamówienia wystawioną na:
Gmina Parzęczew
Ul. Południowa 1
95 – 045 Parzęczew
NIP: 732 – 20 – 81 – 321

10. Wykonawca może zaproponować artykuły RÓWNOWAŻNE. Zamawiający uzna za
równoważne  te,  które  odpowiadać  będą  funkcjom  oraz  parametrom  artykułów
opisanych w  zapytaniu ofertowym.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 29.03.2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  w formie  pisemnej,  na  maszynie  lub

komputerze,  nieścieralnym  atramentem,  umieścić  w  zabezpieczonej  kopercie,
dostarczyć osobiście, przesłać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty na adres:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE

UL. POŁUDNIOWA 1
95 – 045 PARZĘCZEW

OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:
Doposażenie bazy dydaktycznej

w ramach projektu „Lepszym być!” – zakup artykułów
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3. Oferta  winna  zawierać  cenę  łączną  za  całość  zamówienia,  cenę  za  poszczególne
zestawy oraz cenę jednostkową za poszczególne  artykuły.  Cena powinna być  ceną
brutto.

4. Cena  podana  w  ofercie  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  realizacji
zamówienia.

5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
6. Ewentualne  poprawki  powinny być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem

osoby uprawnionej.
7. Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 21.03.2013 r. do godz. 15.30.
-  osobiście  w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.  Urząd  Gminy  w  Parzęczewie,  
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, pokój nr 23, sekretariat lub,
-  nadesłać  pocztą  lub  dostarczyć  za  pośrednictwem kuriera  –  oferty  nadesłane
pocztą lub dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem
ich dostarczenia przez pocztę do dnia 21.03.2013 r. do godz. 15.30,
-  nadesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:  e.maslinska@parzeczew.pl  do  dnia
21.03.2013 r. do godz. 15.30.

2. W toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

3. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona.

VI. Kryteria oceny oferty.

CENA 100%. Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.

VII. Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Ewa Maślińska 
Tel./fax.: (42) 718 60 47
e-mail: e.maslinska@parzeczew.pl

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 
O  ewentualnym  wyborze  Wykonawca  zostanie  poinformowany  telefonicznie,  pocztą
elektroniczną lub listownie. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu  „Lepszym być!”
Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki  na  lata  2007-2013.  Zamówienie  będzie
współfinansowane  przez  Unię  Europejską  w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Priorytetu  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 zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

Załącznik nr 1

mailto:e.maslinska@parzeczew.pl
mailto:e.maslinska@parzeczew.pl
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do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Zamawiający:

Gmina Parzęczew 
ul. Południowej 1
95 – 045 Parzęczew
tel. 42 718 60 47

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy    .................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy .................................................................................................................
Numer NIP                             .................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej   ....................................................................................
Numer telefonu / faks            .....................................................................................

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  dotyczące  zakupu  artykułów  w  ramach  zadania:
„Doposażenie  bazy  dydaktycznej”  na  potrzeby  realizacji  zajęć  w  ramach  projektu  
pn.: „Lepszym być!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 skierowanego
do  uczniów  klas  I-III  Szkoły  Podstawowej  w  Chociszewie  oraz  Szkoły  Filialnej  
w  Parzęczewie w roku szkolnym 2012-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską  
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Działanie  9.1.,  Poddziałanie  9.1.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.” Oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym ZA CENĘ:

Lp. Nazwa towaru Ilość
Cena brutto
 jednostkowa

Cena brutto
łącznie

1. Kredki drewniane trójkątne miękkie,
 zestaw 12 szt.

3 zestawy

2. Ołówki do pisania i rysowania, bezpieczne
dla dzieci, HB, zestaw12 szt.

3 zestawy

3. Klej w płynie, bezzapachowy, do papieru 
i kartonu, gumowa rolka dozująca, 

poj. 30ml
6 szt.

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu

ofertowym.
3. Uzyskaliśmy wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty i  wykonania

zamówienia.

........................................................
(miejscowość, data i podpis)


