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Europejskie 	V Pomorze  °«-P 	Szczecin 	Unia Europejska  

Europejski Fundusz Spo łeczny 
PROGRAM REGIONAINV Y Zachodnie 

Szczecin, dnia 08 grudnia 2017 roku 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPZP.08.07.00 

Szanowni Pa ństwo, 

w związku z realizacj ą  Projektu pt. „Czas na zawodowców — wzrost jako ści kszta łcenia 
zawodowego szczeci ńskich szkó ł" w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
wspó łfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 
Dzia łanie RPZP.08.07.00 w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego - zapraszamy do z łożenia oferty na „Dostaw ę  materia łów dydaktycznych do 
realizacji kursu inseminacji byd ła zaplanowanego w ramach realizacji ww. Projektu". 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Szczecin — 
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
ul. Batalionów Ch łopskich 115 
70-760 Szczecin 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materia łów dydaktycznych 
do realizacji kursu inseminacji byd ła: 

Przedmiot 
zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia 

Ilość  

fantom do inseminacji Fantom do pobierania nasienia knura: 1 

• 

• 

• 

moż liwość 	regulacji 	wysokości 	oraz 	kąta 
nachylenia, 
pokrycie wykonane z trwa łego, g ładkiego tworzywa, 
łatwe do utrzymania w czysto ści, 
bardzo prosta obs ługa, 

• 

• 

masywna 	metalowa podstawa do zamocowania 
w posadzce, 
szerokie, wygodne podpory pod nogi przednie. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkól i placówek prowadz ących kszta łcenie zawodowe oraz uczniów uczestnicz ących w kszta łceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestnicz ąćych w pozaszkolnych formach kszta łcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczeci ńskiego Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców — wzrost jako ści kszta łcenia zawodowego szczeci ńskich szkól" 
Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014716 
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014116-00 z dn.27.12.2016 r. 
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III. 	Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia od dnia z łożenia oferty 30 dni kalendarzowych. 
Zamawiający prze ś le Oferentowi zamówienie na dostaw ę  ww. materia łów 
dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu. 

IV. 	Warunki płatności: 

1. zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana na podstawie rachunku lub 
faktury prawid łowo wystawionej. Faktura powinna zawiera ć  następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
NIP 851-030-94-10 

P łatnik: 	Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
ul. Batalionów Ch łopskich 115 
70-760 Szczecin 

2. uregulowanie powyższej należności nastąpi przelewem na konto Oferenta 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiaj ącego. 

V. Dokumenty, które Oferent musi z łożyć : 

1. wypełniony druk stanowi ący załącznik nr 1 — „Kalkulacja cenowa dla zamówienia". 

VI. 	Kryterium oceny ofert: 

1. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wed ług kryterium ceny — 100%. 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena": 

cena najniższa 
	 x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100% 

cena oferty ocenianej 

2. oceny ofert pod wzgl ędem formalnym oraz przyznania punktów w kryterium „cena' .  
dokona Komisja przetargowa. 

VII. Termin i miejsce sk ładania dokumentów 

1. wymagane dokumenty należy składać  do dnia 22 grudnia 2017 roku do godziny 
1 -oo przesy łając skan formularza — za łącznik nr 1 — „Kalkulacja cenowa dla 
zamówienia" - pocztą  elektroniczn ą  na adres Zamawiaj ącego: e-mail 
ceogrmiasto. szczecin. p1; 

2. postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygni ęte do dnia 28 grudnia 2017 roku do 
godziny 1200 . O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostan ą  poinformowani 
telefonicznie lub mailowo najpó źniej do dnia 28 grudnia 2017 roku do godziny 
15". W tym samym terminie, do Oferenta wybranego w wyniku rozstrzygni ęcia 
postępowania, zostanie skierowane zlecenie realizacji. 

Projekt wspó łfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkól i placówek prowadz ących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestnic-zdfcych w pozaszkolnych formach kszta łcenia zawodowego w ramach Strategii Z1T dla Szczeci ńskiego Obszaru Metropolitalnego 

Nazwa projektu: ..Czas na zawodowców — wzrost jako ści kształcenia zawodowego szczecińskich szkól" 

Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16 
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji profektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 
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VIII. 	Informacje dodatkowe: 

1. termin zwi ązania ofertą  wynosi 14 dni kalendarzowych od daty sk ładania ofert; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewa żnienia niniejszego postępowania 
w ca łości lub części, bez podania przyczyn; 

3. dopuszcza si ę  składanie ofert częściowych: 

4. w przypadku, gdy oferta cenowa z łożona przez Oferenta b ędzie przekracza ć  kwotę , 
jaką  Zamawiający zamierza przeznaczy ć  na realizacj ę  zamówienia, Zamawiaj ący 
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz ą . Jeś li w wyniku negocjacji 
dojdzie do zmiany tre ści oferty, Oferent zobowi ązany jest z łożyć  ofertę  ostateczną  
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zako ńczenia negocjacji. 
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Pod . pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Zamawiaj ącego 

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkó ł  i placówek prowadz ących kszta łcenie zawodowe oraz uczniów uczestnicz ących w kszta łceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestnicz ących w pozaszkolnych formach kszta łcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczeci ńskiego Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców — wzrost jako ści kszta łcenia zawodowego szczeci ńskich szkó ł " 
Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16 
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia Ilość  

Cena 

jednostkowa 
brutto 

(PLN) 

Wartość  brutto 

(PLN) 

fantom do inseminacji 1 

podpis Oferenta 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kszta łcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczeci ńskiego Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców - wzrost jako ści kształcenia zawodowego szczecińskich szkól" 
Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16 

j 
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projek-tu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 
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