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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000€
w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8)

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26
59-900 Zgorzelec
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Wioletta Danowska: e-mail fundacjaprobus@wp.pl,
tel. 502 879 340.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w
Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat", z podziałem na następujące
części:
część I - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej
część II - dostawa pomocy dydaktycznych do matematyki
część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej
część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej
część V - dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/dostawców pomocy dydaktycznych do pracowni
przyrodniczej, matematycznych, j. angielskiego, fizycznej, chemicznej, w których będą prowadzone
zajęcia dodatkowe oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Zawidowie.
Celem głównym projektu pn. "Nowoczesna szkoła oknem na świat" jest wzrost kompetencji
kluczowych, właściwych postaw oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia u uczniów. Dzięki
doposażeniu szkoły oraz przeprowadzeniu zajęć dodatkowych i wyrównawczych uczniowie rozwiną
swoje kompetencje, które pozwolą im w przyszłości lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Wyposażenie
w nowoczesny sprzęt, pozwoli na przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych form
nauczania.
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dziewcząt i chłopców oraz zajęć wyrównawczych z matematyki
pozwoli na rozwój kompetencji kluczowych i wyrównanie braków szczególnie w przedmiotach ścisłych.
Uczniowie będą wspierani biorąc pod uwagę ich potrzeby i zainteresowania.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na
świat", z podziałem na następujące części:
część I - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej
część II - dostawa pomocy dydaktycznych do matematyki
część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej
część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej
część V - dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego
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Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła oknem na świat"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 5. Wykonawcy mogą składać
oferty zarówno na jedną, jak i na wszystkie części zamówienia.
3. KODY CPV:
CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.
4. Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia zostanie określony przez Wykonawcę w formularzu oferty,
z zastrzeżeniem, że wynosić będzie nie dłużej niż 25 dni od dnia podpisania umowy. O dniu
dostarczenia pomocy dydaktycznych Wykonawca poinformuje Zamawiającego na minimum trzy dni
robocze przed dostawą.
Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie
Strony umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają wiedze i
doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
V.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Spełnienie warunków określonych w punkcie IV Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie zawarte w
punkcie V "formularza oferty", stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Ponadto na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie
dotyczące powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 5 do
niniejszego zaproszenia oraz "formularz cenowy" stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

VI.

Wykluczenia:
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.
Wykonawca potwierdzi spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 5.
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W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
VII. Tryb postępowania:
Postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnym zgodnie
z zasadą konkurencyjności opisaną w punkcie 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
VIII. Ocena ofert
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawaniu punktacji:
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
a) cena brutto całego zamówienia - 60%
b) termin wykonania zamówienia – 40%
przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z
wymaganiami Zamawiającego.
Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia do składania
ofert.
3) Sposób przyznawania punktów:
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S=C+ G
Gdzie
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty kryterium cena brutto
G – punkty kryterium termin wykonania zamówienia

4) Sposób wyliczenia punktów z poszczególnych kryteriów:

a) Cena - 60 %
b) Termin wykonania zamówienia – 40 %
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Sposób przyznawania punktów:
a) cena
Cmin
C= -------------- x 60
Cbad.
gdzie:
C- liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin- najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocen ofert
Cbad.- cena (brutto) oferty badanej

b) termin wykonania zamówienia
W
kryterium
„termin
ofert zgodnie z poniższym:

wykonania

zamówienia”,

Komisja

dokona

oceny

punktowej

a) termin wykonania zamówienia 25 dni – 0 pkt
b) termin wykonania zamówienia między 22-24 dni – 10 pkt
c) termin wykonania zamówienia między 17-21 dni – 20 pkt
d) termin wykonania zamówienia między 13-16 dni – 30 pkt
e) termin wykonania zamówienia 12 dni – 40 pkt
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego „terminu wykonania zamówienia”
podanego przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Do oceny ofert w ramach tego kryterium
Zamawiający przyjmie minimalny termin 12 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 12 dni,
Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień umowy, natomiast do obliczeń przyjęta zostanie
maksymalna ilość punktów, tj. 40. Najdłuższy możliwy „termin wykonania zamówienia” wynosi 25 dni. W
przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje „termin wykonania zamówienia” dłuższy niż 25 dni lub nie
wypełni pozycji „Formularza oferty” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zadeklarował maksymalny „termin
wykonania zamówienia” 25 dni i otrzyma 0 pkt.
„Termin wykonania zamówienia” zostanie zapisany w § 2 umowy
IX. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie mailowej na adres fundacjaprobus@wp.pl do dnia 14.12.2017 r. do
godziny 9.00 na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 do zaproszenia. W tytule wiadomości
należy wpisać: „Oferta cenowa w postępowaniu na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła
oknem na świat - Część I/II/III/IV/V".
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X. Warunki realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia zostanie określony przez Wykonawcę w formularzu oferty,
z zastrzeżeniem, że wynosić będzie nie dłużej niż 25 dni od dnia podpisania umowy. O dniu dostarczenia
pomocy dydaktycznych Wykonawca poinformuje Zamawiającego na minimum trzy dni robocze przed
dostawą.
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie, ul. Szkolna 4,
59-970 Zawidów.
Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zaproszenia.
XI. Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana:
działaniem
siły
wyższej,
tj.
zdarzenia
nadzwyczajnego,
niemożliwego
do
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju
w realizacji dostawy, okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju,
3. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony
umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
XII.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz
przeprowadzać wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
Załączniki do zaproszenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

1.
2.
3.
4.
5.

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy
Oświadczenie Wykonawcy dot. konfliktu interesów

Prezes
Aleksandra Ratajczak
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