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………………………….. 
pieczęć zamawiającego 
 
Znak sprawy: ZP-01/MChE/18 

                                          Myślenice, 04.12.2018 r. 
              (miejscowość i data) 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach  

(nazwa zamawiającego)  
zaprasza do złożenia ofert na: 

Przedmiot zamówienia: dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów do 
prowadzenia zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w 
Myślenicach – działanie 10.1 RPO w zakresie: 

1) Cześć 1: Dostawa pomocy dydaktycznych - geografia 
2) Cześć 2: Dostawa pomocy dydaktycznych – biologia 

 
Szczegółowy zakres dostawy pomocy dydaktycznych zawarty jest w załączniku 
do niniejszego zapytania ofertowego – należy załącznik wypełnić w zakresie ceny 
brutto każdego elementu a wartość z pozycji SUMA  (wartość brutto) należy 
przenieść do formularza ofertowego. 
 
Warunki udziału w postepowaniu, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, 
unieważnienia postępowania: 

1) Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, 
2) Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania, co najmniej 

jednej ważnej oferty. 
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste 

błędy rachunkowe. 
4) Oferta podlega odrzuceniu jeżeli jest niezgodna z przepisami prawa, 

wpłynęła po czasie wyznaczonym na jej złożenie lub jej treść nie 
odpowiada zapytaniu ofertowemu. 

5) Na podstawie złożonych niepodlegających odrzuceniu ofert, zamawiający 
dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub podejmuje decyzję o 
unieważnieniu postępowania. 

6) Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
7) Podstępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b. cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 
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c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym; 

8) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 

 
 

2. Termin realizacji zamówienia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: 
Cześć 1: 7 dni od dnia podpisania umowy 
Cześć 2: 7 dni od dnia podpisania umowy 
 

3. Okres gwarancji: wg zapisów ustawy KC 
 
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy złożyć do dnia 12.12.2018 r. 
(środa) do godziny 08:30 drogą mailową mska@zsp.edu.pl, pocztową lub 
osobistą na załączonym formularzu na adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - 
Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, 32-400 
Myślenice ul. Zdrojowa 18 
 
 
5. Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2018 r. (środa) 
o godzinie 08:45 w siedzibie zespołu szkół. 
 
 
6. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – waga 100% 

 
Ocena punktowa dokonana będzie zgodnie z formułą: 
 
Cb = [najniższa wartość kryterium / oferowana wartość kryterium] x 100 pkt. x 100% 
 

 
7. Warunki płatności: płatność dokonana będzie na podstawie faktury/rachunku 
do 30 dni od dnia otrzymania przez zespół szkół poprawnie wystawionej 
faktury/rachunku przez wykonawcę 
 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

- w zakresie proceduralnym Marta Skawiańczyk-Gielas, Tel. 12 272 04 
24 wew. 106 
- w zakresie merytorycznym Pan Ryszard Róg 12 272 04 24 wew. 107 

 
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w 
języku polskim wg wytycznych z pkt. 10 (formularz w załączeniu). Jeżeli oferta 
składana będzie w formie innej niż mailowo, należy ofertę przedłożyć w 
zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy i tytułem „Dostawa 
pomocy dydaktycznych dla uczniów do prowadzenia zajęć w ramach 
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
– Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – działanie 10.1 RPO w 
zakresie: 

Cześć 1: Dostawa pomocy dydaktycznych - geografia 
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Cześć 2: Dostawa pomocy dydaktycznych – biologia” , nie otwierać 
przed 12.12.2018 r. godz. 08:30” 

 
 
10.Treść oferty składanej przez wykonawcę: 
 

10.1. nazwa wykonawcy ........................................................................  
10.2. adres wykonawcy .......................................................................  
10.3. NIP        ......................................................................................  
10.4. regon ........................................................................................  
10.5. nr rachunku bankowego ..............................................................  
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie  
 
 

Część 1: Dostawa pomocy dydaktycznych - geografia 
 

cenę netto .......................... zł: słownie złotych ………………………………….. 
podatek VAT ....................... zł: słownie złotych ………………………………….. 
 cenę brutto ......................... zł: słownie złotych ………………………………….. 

 
 
Część 2: Dostawa pomocy dydaktycznych - biologia 
 

cenę netto .......................... zł: słownie złotych ………………………………….. 
podatek VAT ....................... zł: słownie złotych ………………………………….. 
 cenę brutto ......................... zł: słownie złotych ………………………………….. 
 

 
10.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnoszę do niego zastrzeżeń. 
10.8 Akceptuję termin realizacji zamówienia 
10.9 Akceptuję okres gwarancji  
10.10 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 
 

 
 
                                      

................................................. 
Data i podpis wykonawcy lub osoby 

upoważnionej 
pieczątka wykonawcy 


