
 

 
 Tczów, 17 listopada 2017 r. 

RO.271.3.2017  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej 30 000 euro, do których zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Gmina Tczów, zaprasza 
do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia przewidziane w ramach projektu 
Nr RPMA.10.01.01-14-7244/16 pn. ”Akademia nauki w Gminie Tczów” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 
”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie  
tel. 48 676 80 23, fax: 48 676 80 22, e-mail: gmina@tczow.pl  
NIP 811-17-14-505  REGON 670224031  
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia przewidziane w ramach projektu 
Nr RPMA.10.01.01-14-7244/16 pn. ”Akademia nauki w Gminie Tczów” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 
”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.  
3. W opisie przedmiotu zamówienia mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub mogą być podane 
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Wszystkie nazwy, znaki towarowe lub inne informacje użyte 
w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu 
określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. 
Dla takich produktów Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych 
produktów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż produkty, które one zastępują. 
Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego jest zobowiązany zachować równoważność 
w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym 
od wskazanych przez Zamawiającego. 
Jako równoważne Zamawiający uzna produkty: których jakość jest zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, 
świadectwami dopuszczenia produktów opisanych przez Zamawiającego; o takim samym przeznaczeniu; które 
nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów; które mają minimalne wymiary/liczbę 
elementów wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, 
że dostarczane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym 
musi złożyć w ofercie szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności 
z niniejszą specyfikacją (wypełnić kolumnę nr 4 formularza cenowego), w której zobowiązany jest podać nazwę 
proponowanego produktu równoważnego oraz opis uzasadniający równoważność tego produktu. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyroby fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, 
oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych. 
5. Wykonawca ma zapewnić na swój koszt transport pomocy dydaktycznych do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego, tj. 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych, 26-706 Tczów 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Św. Jadwigi w Rawicy, 26-706 Tczów. 
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Tczowie w Zespole Szkół w Tczowie, 26-706 Tczów. 
 
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
39162000-5 Pomoce naukowe 
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
33696300-8 Odczynniki chemiczne 



 

 
III. TERMIN REALIZACJI  
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od wyboru oferty. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCY:  
Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi 
dysponować niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  
Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2, 
na zasadzie spełnia / nie spełnia.    
 
V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:  
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)  
2. Formularz cenowy (załącznik nr 1a) 
2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
(Załącznik Nr 2)  
 
VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:  

a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym.  

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,  

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.  

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

- Cena brutto – 100 %,  

Ocenie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów.   
 
Zamawiający przyzna największą liczbę punktów ofercie, która zaoferuje najniższą cenę. Oferta z najniższą ceną 
otrzyma 100 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych 
ofert odbędzie się według wzoru: 
 
Kryterium „cena” = Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert    x  100% 
   Cena ofertowa badanej oferty 

 
4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.  

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą 
przedstawiały taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika 
do zapytania ofertowego.  

b) wartość zamówienia należy przedstawić w cenach brutto. 

c) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zadania.  

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników 
postępowania.  

e) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  



 

f) zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.  

g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

h) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy 
w Tczowie). 
Oferta może być złożona: 
a) osobiści lub przesyłką pocztową / kurierską w siedzibie Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Tczowie, 
Tczów 124, 26-706 Tczów, sekretariat. 

b) drogą elektroniczną na adres: oswiata@tczow.pl  

z dopiskiem: Oferta na dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu ”Akademia nauki w Gminie Tczów” 

 
IX. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA:  
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
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 prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
 
XI. OSOBA DO KONTAKTU: Justyna Lewandowska, tel. 48 676 80 23 wew. 306  
 
XII. ZAŁĄCZNIKI:  
1. Nr 1 – formularz ofertowy  
2. Nr 1a – formularz cenowy 
3. Nr 2 – formularz oświadczenia  
4. Nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

ZATWIERDZAM 
(-) Andrzej Wolszczak 
Wójt Gminy Tczów 

 
 
Tczów, dnia 17.11.2017 r. 


