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Szanowni Państwo,

w zvńązku z reaLizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym zę środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego'', zapraszamy do złoŻęrua oferty na ,,Dostawę materiałów biurowych
i eksploatacyjnych".

I. Zamawiający

Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-:760 Szczecin

II. opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
w związku z rea|izacją projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Dział'anie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności
i j akości szkolnictwa zawodowego''

Przedmiot zamówienia
Szczegółowe informacje
dotyczące przedmiotu

zamówienia
Ilość

Papier ksero A4 Gramatura 80s/m2 32 rvzv
Papier krędowy Gramatura 240s/m2 10 oo.
Tvszczamy (zamiennik) HP 845 3 szt.
Tusz kolorowv (zamiennik) HP 845 2 szt.
Skoroszyt A4 Tekturowy, połówka,

zawieszkowv
40 szt.

Sesresator ,Ą4 Szerokośó srzbietu 75mm 30 szt.
Kostka samoprzvleona O wvmiarach 75x75mm 10 sf.
Koszulki na dokumentv Format A4 5 op.
Dłusoois żelowv Kolor niębieski 25 sń.
Zszvwki 24/6 l0  op.
Dvsk twardv zewnetrznv 5OO GB,2,5'' HDD USB 3.0 I szt.
Płvtv CD 700 MB Verbatim 30 szt.

Projekt ,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany pzez Unię Europejską
ze środkÓw Europejskiego Funduszu Społecznego
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ilI. Termin realizacji zamówienia

Termin rcalizacji zamówienia od dnia podpisania umowy. Raz w miesiącu
Zamawiający prześLe oferentowi zamówienie na dostawę materiałów niezbędnych do
zarządzania proj ektem.

Iv. Specyfikacja dokumentacji' którą Oferent musi dołączyć do oferty:

1. wypełniony druk stanowiący załączniknr 1 -,,Formularz ofertowy'',
2, wypełniony drŃ stanowiący zaŁącznik nr 2 _,,oświadczenie oferenta o braku

powią7ań osobowych i kapitałowych'',
3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 _ ,,Kalkulacja cenowa dla

zamówienia''.

V" odrzucenie ofeń

Zostanąodrzucone oferty tych oferentów, którzy :
1' nie spełniająwarunków udziału w zapytaniu ofertowym,
2. rue załączyli wymaganych dokumentów,
3. załączy|i dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapylariu ofertowym.

VI. Kryterium oceny ofert

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŻszym
kryterium.

Cena - calkowiĘ koszt za rvykonanie przedmiotu zamówienia

Najnizsza oferta ottzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniŻszej oferty l cena badanej oferĘ) x 100. oferent moi,e
zaproponowaó tylko jednącenę całkowitąi nie moze jej zmienió po z}oieniu oferty.

vII" Termin i miejsce sk|adania dokumentów:

1. wymaganę dokumenty naleźry składaó do dnia 29 stycznia 2013 roku do godziny
l5uu w sekretariacie Cęntrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich Il5,70 _760 Szczecin;

2. oferta winna znajdowaÓ się w zamkniętej kopercie, na której naleŻy umieśció napis:
oferta na Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku
zrea|izacjąprojektu,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'';

3, kuŻdy oferent możrc złoŻyć tylko jedną ofertę;
4, oferty winne być przygotowanie i zŁoŻone zgodnie z wpaganiami zawartymi

w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5' oferta winna byó sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę naleĘ złoĘó w PLN;
7, wszystkie koszty związane ze złoŻęniem oferty ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się złoŻeruaofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia oferty w niewłaściwym

miej scu lub termini e obciĘająskładaj ącego ofertę ;

Projekt,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoI
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10. wszystkie oferty otrzymane ptzęz Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie po
wyżej wymienionym terminie zostaną zrvrócone;

ll.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 46|392f lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

Rozstrrygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 30 stycznia 2013 roku do godziny 1500'
o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostanąpoinformowani telefonicznie lub
mailowo najpóźniej do dnia 31 stycmia 2013 roku do godziny 1530. W tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygruęcia postępowania, zostanie
skierowane zlecenie rea|izacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi
w treści niniej szego postępowania.

Informacje dodatkowe

1. termin zvtiązania ofertą wynosi 30 dni kalendarzolvych od daty składania ofert;

2. Zarnavtiający zastrzega sobie prawo do uniewłŻnienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaprzyczyn;

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złoionaptzez oferenta będzie prze|<raczaó kwotę,
jakąZamawiający zamierza przęznaczyÓ na rcalizację zamówienia, Zalnawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznuna za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, oferent zobowiązany jest złoŻyć ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakotrczerua negocjacji.

'P ,{ 
"  e--"

Podpis i pieczęÓ osoby upowafnionej
do reprezentowania Zamawiającego

Projekt ,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę'' jest wspótfinansowany pzez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznk nr 1 do Zapfiania ofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta miejscowość i data

F'ORMULARZ OFERTOWY

Cęntrum Edukacj i ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70160 Szczecin

odpowiadając na zapfianie ofertowe dotyczące Dostawy materiałów biurowych
i eksploatacyjnych, w związku z rea|izacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam
pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,

oferuję cęnę _ całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia
w wysokości: ... . .. (słownie: ....) PLN brutto.

Ponadto oświadczarrl, iŻ:
a)zobowiązuję się do Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych od dnia

podpisania umowy zgodnie zrymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym;

b)zapoznałem się zprzedmiotem, warunkami zamówienia i akceptuję je;
c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapytaruu

ofertowym;
d)akceptuję termin i warunki realizacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego

oŚwraocZENIE oFERENTA
o BRAKU PoWIĄZAN oSoBowYCH I KAPITAŁoWYCH

D oty czy zapytaria ofeńowe go nr 6 l 20 I 3 l WND-P oKL. 09. 02. 0 0 -32.0 4 4 l 12

W zrviryku z rea|izacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet . IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działarrie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, źze niejestem powią.zany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym'
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115,70_:760 Szczecin.

Powią7ania, o których mowa' polegają w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej I0%oudziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zaruądzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
4, pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość i data podpis Oferenta

*Przez powięania kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powipania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciagania zobowiryan w imięniu Zarnawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności nłiązulych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem.

Projekt,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany pzez Unię Europejską
ze środkÓw Europejskiego Funduszu SpołecznegoI

z'\l.. ,r^{



KAPITAI. LUDZKI
ilAnooo{ń/^ $f^rEc[ sPÓlNodcl

CENTRUM EDUI(ACJI
oGRODl.||CZEJ
w szczEcrNl= #ffi9

Załącznik nr 3 do zapytania ofortowego

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMOWIENIA

podpis Oferenta

Przedmiot
zamówienia

Szczegółowe informacje
doĘczące przedmiotu

zamówienia
Ilośó

Cena
jednostkowa

brutto
(PLN)

Wartość
brutto
(PLN)

Papier ksero A'4 Gramatura 80s/m2 32 rvzy
Papier kredowy Gramatura 240s./rn2 l0 op.
Tusz czatny
(zamiennik)

HP 845 3 szt.

Tusz kolorowv
(zamiennik)

HP 845 2 sń.

Skoroszvt A4 Tekturowy, połówka,
zawieszkowv

40 szt.

Segregator ,Ą4 Szęrokośó grzbietu
75mm

30 szt.

Kostka samoorzvleona O wvmiarach 75x75mm 10 szt.
Koszulki na
dokumentv

Format A4 5 op.

Dłueopis żelowv Kolor niebieski 25 sń.
Zszvwki 24t6 l0 op.
Dysk twardy
zevtnętrznv

5OO GB, 2,5'' HDD USB
3.0

1sŹ .

PłWv CD 700 MB Verbatim 30 sŹ.
RAZEM

Projekt,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany p|zez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego


