
 

 

Lwówek Śląski, dnia  24.10.2019 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dostawę  wyposażenia pracowni szkolnych  związanych z  realizacją projektu  

 

zaprasza Wykonawców, gotowych wykonać usługę w postaci dostawy wyposażenia pracowni szkolnych dla 
zadania współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014 – 
2020 do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Szkoła Podstawowa  
"Master's Academy" w Lwówku Śląskim 
ul. Szkolna 1 
59-600 Lwówek Śląski  
NIP 6161557604 
e-mail: szkolamistrzow.edu@gmail.com 
SEKRETARIAT SZKOŁY: 
tel. 75 307 06 24 
tel. 792 513 613 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie  zostało  podzielone na 4 części  

Opis poszczególnych  części  zamówienia  stanowi Załącznik do  ogłoszenia- OPZ 

Część 1  dostawa wyposażenia pracowni w matematycznej 

Część  2  dostawa wyposażenia  pracowni przyrodniczej 

Część 3  dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z robotyki dla klas I-III 

Część  4 dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z języków obcych (angielski/niemiecki) 

 

Każdy wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części  na wypełnionym  formularzu. 

 

Nie przewiduje się możliwości składania ofert  wariantowych.  

  

III. Dostawa: miejsce 

Dostawa: Lwówek Śląski ul. Szkolna  1 (siedziba zamawiającego ) lub 2 placówka zlokalizowana w Lwówku 
Śląskim ul. Piekarska 1, po uzgodnieniu  telefonicznym, godzin dostawy. 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

− posiadania wiedzy i doświadczenia  

− złożenie   oświadczenia o wykonaniu przynajmniej jednego podobnego zamówienia. 

− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 



 

 

zamówienia. 

− złożenie oświadczenia 

 
V. Termin płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 

przez Wykonawcę oraz protokołu przekazania przedmiotu  zamówienia 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym  wszelkie  koszty  

związane z jego  przekazaniu Zamawiającemu. 

VI. Istotne warunki zamówienia 

1. Ofertę należy  sporządzić w języku polskim na załączonym do niniejszego zapytania formularzu ofertowym 

oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy/ów-  /załącznik nr 2/. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena. 

4. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.  

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 

złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 

internetowej Zamawiającego, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony 

telefonicznie lub mailowo.  

7. Wykonawca  wraz  z ofertą  składa  stosowne  oświadczenia dot.  doświadczenia oraz  potencjału, zgody na  

przekazywanie  informacji dot. Przedmiotu  zamówienia, podpisania i realizacji umowy  drogą mailową. 

 
VII. Termin realizacji zamówienia: 

Część 1  dostawa wyposażenie pracowni w matematycznej - do 14 dni od dnia  przekazania 
zamówienia/umowy podpisanej przez zamawiającego. 
 
Część  2  dostawa wyposażenie  pracowni przyrodniczej - do 14 dni od dnia  przekazania zamówienia/umowy 
podpisanej przez zamawiającego. 
 
Część 3  dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z robotyki dla klas I-III - do 14 dni od dnia  
przekazania zamówienia/umowy podpisanej przez zamawiającego. 
 
Część  4 dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z języków obcych (angielski/niemiecki)  - do 14 dni 
od dnia  przekazania zamówienia/umowy podpisanej przez zamawiającego. 
 
 

 



 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę w formie pisemnej można składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź mailowo na adres: 

szkolamistrzow.edu@gmail.com 

Format dokumentu –oferta: PDF. podpisany  skan dok. załącznik PDF. podpisany  skan dok, a także wersja  

edytowalna  

w terminie do 08.11.2019. do godziny 15.00 na  wskazany adres  elektroniczny lub  za pośrednictwem  

operatora pocztowego ( z dopiskiem  oferta  dotyczy zamówienia ) - liczy się termin i godzina  dostarczenia  

na wskazany adres zamawiającego  

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

IX. Ocena ofert 

Sposób dokonywania oceny: 

Kryterium -  CENA  -  100% 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. 

Maksymalnie można uzyskać za kryterium cena 100 punktów. 

X. Inne:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 

Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

XI. Osoba do kontaktu 

Pani Kamila  Wróblewska Cetler 

e-mail: szkolamistrzow.edu@gmail.com 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Kosztorys szczegółowy 

3. Oświadczenia 

4. Opis  przedmiotu zamówienia 
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