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ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach programu MEN

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"..

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej,

w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
Priorytetu 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci imłodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych"

l. Zamawiający:

Nabywca:
Gmina Pacanów,
ul. Rynek 15,28-133 Pacanów
NIP 655-17-90-515

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich,
Rataje Słupskie 39a,
28-133 Pacanów,
Tellfax. 41 3765204,
e-mail: sprataje@gazeta.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby szkoły fabrycznie nowych
książek, wolnych od wad i usterek, wydanie najnowsze. Nie mogą to być wersje
kieszonkowe ani skrócone wersje książek.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju
, Czytelnictwa" w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich,

2. Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada
wadę na koszt Dostawcy.

3. Dostawa książek odbędzie się na koszt Dostawcy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.

5. Zapytanie ofertowe obejmuje podanie całkowitego kosztu wyszczególnionych pozycji
książkowych wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
wraz z wyceną jednostkową poszczególnych egzemplarzy.



6. Zamawiający dokona zamówienia dowolnej ilości egzemplarzy książek wskazanych
w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

7. Termin realizacji dostawy: dostawca zrealizuje przedmiot zamówienia
w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2019r.

.<

4. Sposób przygotowania oferty:

Dostawcy składają oferty, zawierające formularz oferty załącznik nr 2, oraz oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 3, pocztą elektroniczną lub w kopertach opatrzonych adresem zwrotnym oraz
zaadresowanych na szkołę lub osobiście.

a) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby
upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca
przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

b) Cena musi być podana w PLN cyfrowo lub słownie oraz być wartością brutto. Cena
musi być tylko jedna. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania,
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena zawarta w ofercie będzie obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia.

5. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę naleŻYzłożyć do 24.07.2019 r. do godz. 15.00 .

• Pocztą e- mailową( skan załącznika nr 2,3)
na adres e-mail: sprataje@gazeta.pl

• pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich,
Rataje Słupskie 39a,
28-133 Pacanów i podpisana:
"Zakup książek do biblioteki szkolnej .
w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

• Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać
datę sporządzenia, czytelny podpis i dane oferenta (adres, nr telefonu, e-mail,
NIP).

• Osobiście, w sekretariacie szkoły.

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie ceny oferty (brutto).

6. Kryteria, które Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Kryteria oceny ofert: cena -100%.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



7. Wymagania i warunki zamawiającego

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany
do podpisania umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez
Zamawiającego na własny koszt.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do 30 sierpnia 2019 r

8. Sposób publikacji zapytania ofertowego:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie szkoły,
2. Zapytanie zostanie skierowane do potencjalnych Zleceniobiorców

9. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w dniu 25.07.2019 r. O wynikach postępowania
wybrany Wykonawca zgodnie z kryterium oceny zostanie poinformowany niezwłocznie
drogą mail ową. Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
zostanie skierowana umowa. Jeśli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana uchyla
się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez
podania przyczyny.

Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) nie spełniają wymagań merytorycznych,
b) są niezgodne z przepisami prawa.

10. Informacje dotyczące płatności

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta Zamawiaj ącego na konto
Wykonawcy.

11. Informacje dodatkowe

Osoby upoważnione do udzielania dodatkowych informacji:
Barbara Pawełczyk - tel. 604965 856
Krzysztof Eliasz - tel. 694962503

Dyrektor szkoły
DYREKTOR j..Zl)OŁ y -

~,?/~~?
rnCJf inż. Krzysztof Eliasz

ZAŁĄCZNIKI:
a) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
b) Załącznik nr 2 - formularz oferty
c) Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
d) Załącznik nr 4 - wzór umowy


