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Szczecin, dnia 18 lipca 2018 roku 

Zapytanie ofertowe nr 10/2018/RPZP.08.07.00 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia 
zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 
Działanie RPZP.08.07.00 w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego - zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawę materiałów szkolnych dla 
Uczniów/Uczestników Projektu – realizujących praktyki/staże zawodowe u pracodawców” - 
zaplanowane w ramach realizacji ww. Projektu. 

I. Zamawiający 

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów szkolnych niezbędnych przy 
realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku  
z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia 
zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej  
w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Działanie RPZP.08.07.00 w ramach Strategii 
ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zgodnie z poniższą 
specyfikacją. 

2. Zamówienie obejmuje: 

Przedmiot zamówienia 
Szczegółowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia 
Liczba 

Notatnik biurowy Notatnik biurowy A4 50-kartkowy w kratkę 18 

Teczka z gumką 
Teczka z gumką lakierowana w kolorze 

czerwonym, zielonym, niebieskim lub białym 
18 
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Długopis 

Plastikowy długopis, wyposażony w niebieski 

wkład, w kolorze niebieskim, czerwonym, 

zielonym, czarnym 

36 

Blok rysunkowy A3 
Blok rysunkowy biały A3 20-kartkowy, okładka 

kredowa, nabłyszczana, blok usztywniony 
24 

Blok techniczny A3 
Blok techniczny biały A3 20-kartkowy, okładka 

kredowa, nabłyszczana, blok usztywniony 
24 

Blok milimetrowy A3 

Blok milimetrowy A3 20-kartkowy z nadrukiem 

milimetrowym o gramaturze 90g/m2, okładka 

kredowa, nabłyszczana, blok usztywniony 

12 

Blok kalki kreślarskiej A3 

Blok kalki kreślarskiej A3 25-kartkowy, kalka 

kreślarska o dużej przezroczystości i gładkiej 

powierzchni, okładka kredowa, nabłyszczana, 

blok usztywniony 

12 

Teczka na rysunki - na 

pasku 

Teczka rysunkowa A4, kolor czarny, z rączką 

wykonana z polipropylenu 
6 

Tuba plastikowa na 

projekt 

Tuba plastikowa regulowana 60-110 cm na 

pasku 
6 

Temperówka 

Temperówka plastikowa, podwójna, posiada 

dwa otwory z ostrzem nożowym do 

temperowania, kolor do wyboru 

6 

Gumka myszka Miękka gumka usuwająca ołówek 6 

Kredki ołówkowe 

(komplet) 

Kredka ołówkowa minimum 12 sztuki  

w opakowaniu, w podstawowych kolorach, 

sześciokątne, w opakowaniu do wyboru 

6 

Flamastry/cienkopisy 

(komplet) 

Flamastry cienkopisy, komplet 12 sztuk  

w podstawowych kolorach. Opakowanie 

plastikowe 

6 

Zestaw ołówków 

technicznych/komplet 

Ołówki techniczne lakierowane, ostrzone, sztuk 

12 o twardości od 2H do 8B, w opakowaniu do 

wyboru 

6 
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Ryza papieru biurowego 

A4 

Papier A4 uniwersalny do drukarek i ksero, 

gramatura 80g/m2, 500 szt. kartek 
6 

Komplet linijek 

geometrycznych 

Zestaw geometryczny, który powinien 

zawierać: linijkę 15-20 cm, ekierkę 45 stopni 

długość 15 cm, ekierkę 60 stopni długość 15 

cm, kątomierz 180 stopni długość 10 cm - 

wykonane z tworzywa sztucznego 

6 

Pisaki kreślarskie 

(komplet) 

Pisaki kreślarskie – rapidografy: zestaw 7 sztuk 

pisaków kreślarskich, o grubości 0,18, 0,25, 

0,35, 0,50, 0,70, 1,00, 1,40 mm w plastikowym 

opakowaniu 

6 

1. Oferent zobowiązuje się zorganizować dostawę towaru własnym transportem lub 
zlecić dostawę innemu przewoźnikowi na koszt i ryzyko Oferenta. 

2. Towar ma być dostarczony przez Oferenta na koszt własny w oryginalnych 
opakowaniach. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe  
i ilościowe dostarczonego towaru oraz wszelkie - wynikające z tego tytułu - skutki 
prawne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółów dostawy pod 
względem doboru oraz ilości poszczególnych elementów zamówienia telefonicznie, 
co najmniej na dwa dni przed terminem dostawy. 

III. Termin realizacji zamówienia 

1. miejsce dostawy: Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,  
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70 – 760 Szczecin; 

2. termin dostawy: 

 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy na dostawę; 

3. Oferent ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianach dotyczących 
przedmiotu zamówienia nie później niż 2 dni przed terminem dostawy. 

IV. Warunki płatności 

1. Zapłata za wykonanie usługi będzie zrealizowana na podstawie rachunku lub 
faktury prawidłowo wystawionych po realizacji usługi zgodnej z przedmiotem 
Zamówienia; 

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

3. opóźnienie w płatnościach, wynikające ze zwłoki w otrzymywaniu przez 
Zamawiającego środków finansowych na realizację Projektu od Instytucji 
Pośredniczącej, nie będzie przedmiotem roszczeń ze strony Oferenta. 
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V. Specyfikacja dokumentacji, którą Oferent musi dołączyć do oferty 

1. kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, 

2. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy”, 

3. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 2 – „Kalkulacja cenowa”, 

4. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 3 – „Oświadczenie Oferenta o braku 
powiązań osobowych i kapitałowych”, 

5. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 4 – „Oświadczenie o wypełnieniu 
obowiązków informacyjnych”. 

VI. Odrzucenie ofert 

Zostaną odrzucone oferty tych Oferentów, którzy: 

1. nie spełniają warunków udziału w zapytaniu ofertowym; 

2. nie załączyli wymaganych dokumentów; 

3. załączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytaniu ofertowym. 

VII. Kryterium oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym 
kryterium: 

Cena – całkowity koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Najniższa cenowo oferta otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty 
proporcjonalnie na podstawie wzoru: 

(cena najniższej oferty / cena badanej oferty) x 100. 

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po 
złożeniu oferty. 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 lipca 2018 roku do godziny 1200 
w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów 
Chłopskich 115, 70–760 Szczecin; 

2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: 
„Oferta na Dostawę materiałów szkolnych dla Uczestników Projektu na zajęcia 
związane z realizacją praktyk/staży zawodowych - w związku z realizacją Projektu 
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich 
szkół”; 

3. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

4. oferta winna być przygotowana i złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w niniejszym zapytaniu ofertowym; 
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5. oferta winna być sporządzona w języku polskim; 

6. ofertę należy złożyć w PLN; 

7. wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent; 

8. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złożenia oferty w niewłaściwym 
miejscu lub terminie obciążają składającego ofertę; 

9. wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po 
wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone; 

10. osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel. 91 4613 922 lub e-mail: 
a.fidos@ceogr.edu.pl 

IX. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 27 lipca 2018 roku o godzinie 1230. 
O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub 
mailowo najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 roku do godziny 1500. W tym samym terminie, 
do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie skierowane 
zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści 
niniejszego postępowania. 

X. Informacje dodatkowe 

1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych od daty składania ofert; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
w całości lub części, bez podania przyczyn; 

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji  
z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku 
negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę 
ostateczną w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji. 

………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

mailto:a.fidos@ceogr.edu.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

..…………………………………………… 
miejscowość i data 

FORMULARZ OFERTOWY 

Gmina Miasto Szczecin –  
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70–760 Szczecin 

 Ja (My), niżej podpisany (-ni) 

................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Oferenta) 

.................................................................................................................................................... 

(adres siedziby Oferenta) 

REGON.................................................................. NIP ............................................................ 

Nr konta bankowego: ................................................................................................................. 

nr telefonu .............................................................. nr faxu ....................................................... 

e-mail ......................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na zapytanie o cenę składam (-my) niniejszą ofertę: 

oferuję(-emy) cenę – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 

……...................…… (słownie: ……………………………………..………………….) PLN brutto, 

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości …………………………………………………… 
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Ponadto oświadczam (-my), iż: 

1. zobowiązuję się do Dostawy materiałów szkolnych dla Uczestników Projektu - od 
momentu podpisania Umowy o realizacji przedmiotu Zamówienia - zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

2. zapoznałem (-liśmy) się z przedmiotem i warunkami zamówienia oraz akceptuję  
(-jemy) je; 

3. spełniam (-my) wszystkie wymagania dotyczące Oferenta, określone w zapytaniu 
ofertowym; 

4. akceptuję (-jemy) termin i warunki realizacji usługi. 

…………………….……………………. 

(podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia Liczba 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

(PLN) 

Wartość brutto 

(PLN) 

Notatnik biurowy 18   

Teczka z gumką 18   

Długopis 24   

Blok rysunkowy A3 24   

Blok techniczny A3 12   

Blok milimetrowy A3 12   

Blok kalki kreślarskiej A3 6   

Teczka na rysunki - na pasku 6   

Tuba plastikowa na projekt 6   

Temperówka 6   
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Gumka myszka 6   

Kredki ołówkowe (komplet) 6   

Flamastry/cienkopisy (komplet) 6   

Zestaw ołówków technicznych 

(komplet) 
6   

Ryza papieru biurowego A4 36   

Komplet linijek geometrycznych 6   

Pisaki kreślarskie (komplet) 6   

 

………………………………… 
podpis Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Oświadczenie 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Ja (My), niżej podpisany (-ni) .......................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

.................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam (-my), że Wykonawca, którego reprezentuję (-jemy), nie jest powiązany 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez: 

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji*; 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

..................................., dn. ........................... .......................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić właściwą wartość 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

............................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

.................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tzw. 
„RODO”,  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

..................................., dn. ................................ ............................................................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 


