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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-201-52-52
W imieniu Zamawiającego postępowanie
fundacjaprobus@wp.pl, tel. 662-001-484

prowadzi:

Aleksandra

Ratajczak,

e-mail

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni
przyrodniczej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu w
ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu".
III. Opis przedmiotu i termin wykonania zamówienia:
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej,
w której będą prowadzone zajęcia dodatkowe oraz wyrównawcze dla uczniów i uczennic
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Termin wykonania zamówienia zostanie określony przez Wykonawcę w formularzu oferty,
z zastrzeżeniem, że wynosić będzie nie dłużej niż 28 dni od dnia podpisania umowy. O dniu
dostarczenia pomocy dydaktycznych Wykonawca poinformuje Zamawiającego na minimum 3
dni robocze przed dostawą.
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu
ul. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie,
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
IV. 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:
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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.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
V. Kryteria wyboru: 100 % cena.
Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie mailowej na adres fundacjaprobus@wp.pl do dnia 15.01.2019 r.
na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego bez podania przyczyny. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i
nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
Załączniki do zaproszenia:
1. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3. Formularz cenowy

Prezes
Aleksandra Ratajczak
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