Wyszków, dn. 23.01 .2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE :
W ramach Projektu „Szkoła kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i
rozwój dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Nr postępowania: 02/2018
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
07-200 Wyszków
2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
CPV 22110000-4 - Drukowane książki
Dostawa 15 sztuk książek „Makijaż bez tajemnic” Rea Morris na dodatkowe zajęcia
rozwijające uzdolnienia wizaż i stylizacja, na potrzeby realizacji projektu „Szkoła kluczowych
kompetencji” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.
Miejsce dostawy siedziba zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia
07.02.2018
4. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Cena określona w ofercie stanowi jedyne
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie obejmować wszelkie
koszty (zobowiązania publiczno-prawne), leżące zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Wymagania podstawowe
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą
być podpisane przez wszystkie te osoby.
3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał
lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.

Forma oferty
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.
Elementy oferty
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony Formularz Oferty.
2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej.
3) Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Agata Rydzewska ,tel. 029 742 42 54 fax 029 642 99 52 e-mail: ckwyszkow@zdz.edu.pl
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem:
„Oferta na postępowanie 02/2018. Nie otwierać przed 30.01.2018 o godz.10:30”
adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 07-200 Wyszków, fax. 29 642 99 52,
godziny pracy Zamawiającego 8:00 – 16:00
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
do godz.
29.01.2018
23:59
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
10. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena – 100 %

11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1.
Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to
konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o
poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
2.
Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3.
Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy,
którzy
złożą
oferty
zostaną
zawiadomieni
o
wynikach
Informacja
o
wynikach
postępowania
zostanie
opublikowana
na
stronie
http://www.wyszkow.zdz.edu.pl

postepowania.
interenetowej:

12. Odrzucenie wykonawcy
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.

14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania
Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści
Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

16. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Szkoła
kluczowych kompetencji.

17. Wykaz załączników
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory:

l.p.
1)

Oznaczenie Załącznika
Załącznik nr 1

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty

