Olsztyn, dnia 31.01.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę książek i pomocy naukowych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.
§I. Zamawiający
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
Adres Zamawiającego: ul. Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn
Strona internetowa Zamawiającego: https://lo6.olsztyn.pl
Adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl
Fax: +48 89 527-67-43
Tel. +48 89 527-67-43

§II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.

2.

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” na
podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 opublikowanych w dniu 14.10.2016 na stronie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresiekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiegofunduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
ma
na
celu
wyłonienie
najkorzystniejszej oferty na dostawę książek i pomocy naukowych dla uczestników projektu pn
„Szóstka szkoła na szóstkę” . Postępowanie znak IA-271/106/2017
Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
dnia 19.09.2016r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).

§III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła
na szóstkę”, uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, woj. warmińsko- mazurskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1, do niniejszego Zapytania
Ofertowego zwanego dalej „ZO”.
Zamówienie obejmuje dostawę (wraz z transportem) książek krajowych i zagranicznych, wydawanych w
wersji drukowanej i/lub elektronicznej, określonych opisem bibliograficznym (autor, tytuł, nr edycji, ISBN i/lub
ISSN), w jednym lub wielu egzemplarzach
Tytuły książek dostarczane do Zamawiającego, muszą być tożsame z wykazem przedstawionym w
załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający nie przyjmie dostaw książek niezgodnych w zakresie tytułu i autora, ISBN i/lub ISSN, z danymi
opisanymi w ww. załączniku nr 1 ZO.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na pomoce edukacyjne jakościowo równoważne pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych w stosunku do wskazanych w ZO (załącznik nr 1) oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych,
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania
6) Funkcjonalności
Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wymaga się aby oferowane pomoce edukacyjne (naukowe) posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od
dnia dostawy.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot
zamówienia.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu
oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu
zamówienia.
4) Wymienione w załączniku nr 1 do ZO pomoce naukowe i edukacyjne, muszą być fabrycznie nowe, a
dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 22111000-1 –
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podręczniki szkolne, 22114100-3 - słowniki, 22114300-5 - mapy
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
11. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe
§IV. Termin realizacji zamówienia:
1.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, o
którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot
zamówienia.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego,
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa
każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane
przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w
formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,
w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób

Strona 2 z 15

uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być
czytelny.
6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny
ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język
polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób
następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul.
Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn , Oferta w postępowaniu IA-271/106/2017 na: „Na dostawę książek i
pomocy naukowych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”- nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert tj. 10.02.2017.” godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych
wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
3) lub na adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać Oferta w
postępowaniu znak: IA-271/106/2017 na: „Na dostawę książek i pomocy naukowych dla
uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”;
10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera
wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
3) Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu
każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do
oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
§VII.
1.
2.

3.

4.

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub
dokumentów

Znak Postępowania: IA-271/106/2017 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka
korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym
i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich
wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem
tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO.
Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer +48 89 52767-43 lub na adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby
korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną
była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za
przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w
ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą
elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub
prawidłowego dokonania transmisji danych.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e-mail:
dyrektor@lo6.olsztyn.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
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5.
6.

7.
8.

9.

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 06.02.2017 Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający
informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego
traktowania Wykonawców.
Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania
wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4.
Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez
podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, oraz
umieści
treść
odpowiedzi
na
stronie
Zamawiającego
https://lo6.olsztyn.pl
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert
zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano
ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego https://lo6.olsztyn.pl
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Radosław Jankowski tel. -89 527-93-57 - w zakresie przedmiotu zamówienia,

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.
2.

3.
4.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Liceum Ogólnokształcące Nr 6, ul. Pstrowskiego 5,
10-049 Olsztyn, lub adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl w terminie do dnia 10.02.2017.” godz.10.30
Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W
przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu
uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną
niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną
usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek
miar oraz cenę jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli
formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową
cenę podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy
rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać
samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
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4)

Jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 4 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia
realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.)
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. ZO i udzielane odpowiedzi na
zapytania.
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
W związku z sytuacją określoną w ust.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, tym w szczególności
koszty transportu,
zabezpieczenia na czas transportu.
Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdą pozycję określoną w tabeli formularza oferty (załącznik nr 1 do
ZO). Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie
mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek
zapłacić zamawiający.
Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen
poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie
wyliczenia ceny.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji
Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
l.p.
1

Opis kryteriów oceny
Cena (Cp)

Waga
100 %
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4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - (Cp) zostanie obliczona wg następującego
wzoru:
1)

Co
Cp = --------- x 100 pkt
Cb

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2)

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1do ZO) pkt. 1.
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

5.
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego
jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to
parametr setny zaokrągla się w górę.
§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej:
https://lo6.olsztyn.pl, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz powiadomi
wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także
otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów oceny ofert opisanych w ZO.
§XII.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Pozostałe informacje.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19.09.2016r. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych
W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych.
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym,
w
szczególności brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z
załącznikiem nr 2, zostaną odrzucone, a wykonawcy wykluczeni.
W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania
organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w
szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie
otrzymania dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia
kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy zostały określone w §8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do ZO.
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Załącznik nr 1 do ZO znak: IA-271/106/2017

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać
1.

pełnomocnika):

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z
przedmiotowym postępowaniem
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę
książek i pomocy naukowych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę” - ” Postępowanie
znak: IA-271/106/2017 składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w Zapytaniu Ofertowym za cenę ryczałtową brutto:....................................................... w tym
należny podatek VAT. Słownie brutto:…….......................................................................................................
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Przedmiot zamówienia (minimalne parametry techniczne)

Ilość

j.m.

Cena
jednostko
wa brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

1

2

4

5

6

7

1.

Dostawa książek i pomocy naukowych

x

x

x

x

1.1.

Podręcznik z filmami wykorzystującymi słownictwo tematyczne - National Geografic" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. – książka z 24 filmami wraz z opracowanymi
scenariuszami zawierającymi ćwiczenia egzaminacyjne dla wszystkich nauczycieli. ISBN:
978-83-267-0860-2
Podręczniki do nauki gramatyki z ćwiczeniami on -line angielski" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie: Autorzy: Michael Harris, Anna Sikorzyńska, Bartosz Michałowski.
ISBN: 9788376007571
Zestaw gier językowych dla 5 lektorów (angielski)” lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie: It's Grammar Time to nowa seria wydawnicza do nauki gramatyki języka
angielskiego. ISBN: 9781471538087
Zestaw it's grammar time 3 i 4 dla 5 lektorów" lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie:. It's Grammar Time to nowa seria wydawnicza do nauki gramatyki języka
angielskiego. W jej skład wchodzą cztery podręczniki o wzrastającym poziomie trudności.
ISBN: 9781471538087
„Grammar in context (podręcznik do gramatyki) - dla 5 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie: Autor S. Clarke: ISBN 9781405070515
Podręcznik „Grammar in use dla 5 lektorów" lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie: Autor Raymond Murphy. ISBN 9780521189392
Słownik „Intermediate Vocabulary dla 5 lektorów" lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie: słownik Intermediate Vocabulary Autor BJ Thomas. ISBN 9780175571277
„Focus on Vocabulary cz 2 dla 5 lektorów" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
do nauki języka. ISBN 9780131376175
" English vocabulary in use Preintermediate Intermediate dla 5 lektorów" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:
“ English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate and Intermediate. Third edition” -seria 4
tomów do samodzielnej nauki angielskiego słownictwa, prowadząca od poziomu
podstawowego do zaawansowanego ISBN 9780521149891

5

szt.

90

szt.

5

szt.

5

szt.

5

szt.

5

szt.

5

szt.

5

szt.

5

szt.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Strona 7 z 15

1.10.

Teamwork - Interactive dla 5 lektorów" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
Activities for Interactive Whiteboards (książka + CD-ROM)- Publikacja zawiera 95 ćwiczeń,
które mogą zostać wykorzystane w klasach wyposażonych w tablicę interaktywną. ISBN:
9783852721484
1.11. „Gramatyka języka niemieckiego dla 3 lektorów i 20 uczniów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
Alles klar. Język niemiecki. Gramatyka. Podręcznik autorstwa - Maciej Nietrzebka, Sebastian
Ostalak - (sztuk 20), ISBN 9788302089794
1.12. „Słowniki tematyczne j. niemieckiego dla 3 lektorów i 20 uczniów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie: Słownik tematyczny niemiecki. 11 000 haseł i zwrotów. ISBN 978-837715-731-2
1.13. " Repetytoria leksykalne gramatyczne j. niemieckiego" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:.
Pearson Repetytorium Maturalne 2015. Język Niemiecki. Poziom Podstawowy. Książka
Nauczyciela + CD + Testgenerator (sztuk 3). ISBN 9788378822028
1.14. Słowniki wizualne j. niemieckiego dla grupy (5 osób) lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
„Wielki słownik obrazkowy” , seria -słowniki obrazkowe. ISBN 978-83-7715-824-1
1.15. Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
111 Kurzrezepte für den Deutschunterricht, Gry i zabawy językowe (sztuk 3). ISBN: 978-312-768781-1
1.16. Filmy językowe DVD (niemiecki)" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Jung in Europa - film DVD z ćwiczeniami”- Film DVD z książką - "Jung in Europa" to serial
dokumentalny (sztuk 3). ISBN: 978-83-7715-481-6
1.17. Kolorowe fiszki z ćwiczeniami i zadaniami dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:.
„Fiszki 1000. Z niemieckim w świat” - Z językiem w świat (sztuk 4) ISBN 978-83-7715-459-5,
1.18. „Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
a) „Błyskawicznie - zwroty i wyrażenia niemieckie” - zbiór najczęściej stosowanych fraz
podzielonych na odpowiednie kategorie tematyczne. (sztuk 5) ISBN 978-83-7715-911-8
1.19. Podręczniki do nauki gramatyki z ćwiczeniami on -line dla 90 uczniów (angielski) " lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Wielki słownik polsko-angielski PWN Oxford z
płytą CD ISBN: 9788301141363
1.20. Słownik niemiecko-polski niemiecko -polski" lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie:
Wielki słowniki polsko-niemiecki. 150 000 haseł i zwrotów. Seria: słowniki wielkie (sztuk
10). ISBN 978-83-7715-736-7
1.21. "Teraz matura- zbiór zadań i arkusze maturalne poziom podstawowy dla 75 uczniówmatematyka" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Autorzy: Wojciech Babiański,
Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska. ISBN
9788326724978
1.22. " Teraz matura -zbiór zadań i arkusze maturalne - 10 zestawów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:. Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,
Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska. ISBN 978-83-267-2497-8
1.23. Podręcznik "Ekonomia dla bystrzaków" dla 10 uczniów i 1 nauczyciela" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie: Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek z wykorzystaniem
fragmentów książki „Ekonomia” w tłumaczeniu Filipa Kowalczyka. ISBN 978-83-246-7276-9
1.24. Podręcznik "matematyka dla studentów ekonomii"- dla 10 uczniów i jednego nauczyciela"
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. Autorstwa Andrzej Misztal, Ryszrd
Antoniewicz. ISBN: 9788301150624
1.25. " Podręcznik "Matematyka finansowa" dla 10 uczniów i 1 nauczyciela" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie: „ Matematyka finansowa” Maria Podgórska, Joanna
Klimkowska, ISBN 9788301152901
1.26. "Matematyka finansowa" (zestaw - 4 czterech książek) dla 10 uczniów i 1 nauczyciela" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.

1.28.

1.29.

szt.

20

szt.

23

szt.

3

szt.

5

szt.

3

szt.

3

szt.

4

szt.

5

szt.

90

szt.

10

szt.

75

szt.

10

zestaw

11

szt.

11

szt.

11

szt.

11

szt.

Mapy fizyczne i polityczne - niemiecki " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Niemcy polityczne / konturowe - NIEM.” Mapa planszowa dwustronna 2x1, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w jęz. Niemieckim (sztuk 1)

1

szt

„Gramatyka języka niemieckiego dla 3 lektorów i 20 uczniów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
Grammatik im Gesprach. Arbeitsblatter fur den Deutschunterricht - Zbiór ćwiczeń
gramatycznych, które mogą stanowić uzupełnienie podręcznika. (sztuk 1) SKU 5969981

1

„Gramatyka języka niemieckiego dla 3 lektorów i 20 uczniów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:

1

„ Matematyka finansowa” Maria Podgórska, Joanna Klimkowska, ISBN 9788301152901
1.27.

5
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szt.

szt.

Klipp und Klar Grundstufe A1-B1 + Losungen ( sztuk 1). ISBN 978-31-267-5427-9
1.30.

„Gramatyka języka niemieckiego dla 3 lektorów i 20 uczniów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
Klipp und Klar Losungen Mittelstufe B2/C1 (sztuk 1) ISBN 978-31-267-5429-3
1.31. " Repetytoria leksykalne gramatyczne j. niemieckiego" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:.
Pearson Repetytorium Maturalne 2015. Język Niemiecki. Poziom Podstawowy (sztuk 20)
ISBN 9788378820642
1.32. Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
22 Brettspiele Deutsch als Fremdsprache, gry do wykorzystania na lekcji języka
niemieckiego (sztuk 3). ISBN 978-3-12-768810-8
1.33.

Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
44 Aussprachespiele, Zabawowy materiał ćwiczeniowy, dzięki któremu uczący trenuje
zarówno rozumienie ze słuchu, jak i wymowę. (sztuk 1) ISBN 978-3-12-606391-3

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
55 kommunikative Spiele, Trening komunikacji na lekcji języka niemieckiego (sztuk 3) . ISBN
978-3-12-606391-3
Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
66 Grammatikspiele, książce gry i zabawy mogą być wykorzystane w trakcie zajęć.
(sztuk 3) ISBN 978-3-12-675084-4
Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
Eine kleine Deutschmusik. Lieder- und Übungsbuch, Gry i zabawy językowe (sztuk 3) ISBN
978-3-12-606528-3
Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
Schon mal gehoert. Musik fuer Deutschlerner, Gry i zabawy językowe (sztuk 1) ISBN 978-312-606527-6

1

szt.

20

szt.

3

szt.

1

szt.

3

szt.

3

szt.

3

1

szt.

szt.

Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
b) Spielend Deutsch lernen, Gry i zabawy językowe (sztuk 3) ISBN: 978-3-12-606528-3

3

Gry i zabawy językowe w formie książkowej dla 3 lektorów i 20 uczniów (niemiecki)" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
Wechselspiel junior, Gry i zabawy językowe (sztuk 3). ISBN 978-3-12-606527-6

3

Filmy językowe DVD (niemiecki)" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Neue Freunde - film DVD” -"Neue Fruende" to fabularyzowany serial przedstawiający losy
młodych ludzi zamieszkujących stolicę Niemiec - (sztuk 3). ISBN 978-83-7715-342-0

3

szt.

Filmy językowe DVD (niemiecki)" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Deutsche Filmbibliothek” -Deutsche Filmbibliothek to płyta DVD z 12 filmami oraz broszura
ze scenariuszami i zadaniami dla uczniów. (sztuk 3) - ISBN 978-83-267-0629-5

3

szt.

Filmy językowe DVD (niemiecki)" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
a) „Ab nach Berlin. Język niemiecki” - Dwie płyty DVD z 25 filmami w trzech wersjach: bez
napisów, z napisami niemieckimi i z napisami polskimi. (sztuk 3). ISBN: 9788302148675

3

szt.

3

szt.

4

szt.

Filmy językowe DVD (niemiecki)" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Das Weihnachts- Karaoke DVD” - to siedem różnych kolęd niemieckich przedstawionych w
formie filmów animowanych (sztuk 3). ISBN: 9788881481286
1.44. Kolorowe fiszki z ćwiczeniami i zadaniami dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:.
„Fiszki 1000. Z niemieckim w świat” - Z językiem w świat (sztuk 4) ISBN 978-83-7715-459-5,

szt.
szt.

1.43.

1.45.

1.46.

Kolorowe fiszki z ćwiczeniami i zadaniami dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:.
„Fiszki 3000 słów. NIEMIECKI na maturę” seria” Na maturę (sztuk 5) ISBN 978-83-7715436-6

5

Kolorowe fiszki z ćwiczeniami i zadaniami dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:.
„Niemieckie czasowniki - zdjęcia z podpisami” - Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami
czynności oraz odpowiadające im podpisy w języku niemieckim. Kartoniki wykonane są z
bardzo trwałej i grubej tektury. (sztuk 5).

5

1.47. Kolorowe fiszki z ćwiczeniami i zadaniami dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:.
„Niemieckie rzeczowniki - zdjęcia z podpisami” - Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami
przedmiotów, zwierząt i pożywienia, które należy przyporządkować odpowiadającym
podpisom w języku niemieckim. (sztuk 5)
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szt.

szt.

szt.
5

1.48.

1.49.

"Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Das Zweite Leben”- Opowiadania z ćwiczeniami DaF ). ISBN 978-83-7608-227-1

3

"Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Der Mann aus Tunesien” - Opowiadania z ćwiczeniami DaF (sztuk 4). ISBN 978-83-7608226-4

4

1.50. "Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Ein voreiliger Schluss” - Opowiadania z ćwiczeniami DaF (sztuk 3). ISBN 978-83-7608223-3
1.51. "Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Es reicht!” - Opowiadania z ćwiczeniami DaF (sztuk 3). ISBN 978-83-7608-225-7

szt.

szt.

3

3

szt.

szt.

1.52. "Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
3
„Kein Recht auf einen deutschen Freund” - Opowiadania z ćwiczeniami DaF (sztuk 3) ISBN
978-83-7608-221-9
1.53. "Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Lebensgeschichten direkt” - Opowiadania z ćwiczeniami DaF (sztuk 4) ISBN 978-837608-220-2
1.54. "Krótkie lektury z zadaniami i ćwiczeniami dla 20 uczniów i 3 lektorów-niemiecki" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Weihnachtsvorbereitungen” - Opowiadania z ćwiczeniami DaF (sztuk 3). ISBN 978-837608-224-0

4

3

szt.

szt.

szt.

1.55. „Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
„Der Bestimmte Artikel - rodzajnik określony rzeczownika” - Plansza przeznaczona dla
uczniów rozpoczynających naukę j. niemieckiego ( sztuk 3)
1.56. „Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:
„Der Sport” - Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane i laminowana. Wymiary:
120x160cm ( sztuk 3)
1.57.

„Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:

3

3

3

„Historyjki obrazkowe - j. niemiecki” - Zestaw 20 tablic dydaktycznych ( sztuk 3)
1.58.

„Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:

„Tabele ubrań - język niemiecki” - Tabele ubrań - plansza dwustronna (druga strona do
ćwiczeń), oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 120x160cm ( sztuk 3)
1.60. „Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:

3

3

szt.

szt.

Słownik niemiecko-polski niemiecko -polski" lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie:
Wielki słowniki niemiecko-polski. 150 000 haseł i zwrotów. Seria: słowniki wielkie (sztuk 10)
ISBN 978-83-7429-384-6

1.62.

szt.

szt.

„Zawody – Profesje” - ZAWODY/PROFESJE 120x160 cm Plansza Dwustronna (sztuk 3)
1.61.

szt.

3

„Maine Familie – plansza” - Plansza dwustronna Wymiary: 120x160cm Plansza laminowana
i oprawiona w wałki drewniane. ( sztuk 3)
1.59. „Plansze gramatyczne i leksykalne dla 20 uczniów i 3 lektorów" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:

szt.

"Matematyka finansowa" (zestaw - 4 czterech książek) dla 10 uczniów i 1 nauczyciela" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.

10

11

„ Matematyka finansowa” Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, ISBN 9788374266062,

szt.

szt.

1.63. "Matematyka finansowa" (zestaw - 4 czterech książek) dla 10 uczniów i 1 nauczyciela" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
a) „Matematyka finansowa w praktyce”, Krzysztof Piasecki , Wanda Ronka Chmielowiec,
ISBN 978-83-255-3069-3

11

szt.

11

szt.

1.64. "Matematyka finansowa" (zestaw - 4 czterech książek) dla 10 uczniów i 1 nauczyciela" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
„Matematyka finansowa”, Sobczyk Mieczysław, „Matematyka finansowa”. Podstawy
teoretyczne, przykłady. ISBN 9788374881654
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1.65. Mapy fizyczne i polityczne - niemiecki " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Deutschsprachige Länder politisch 150x200 cm” Ścienna mapa szkolna przedstawiająca
kraje niemieckojęzyczne, ich podział administracyjny. oraz wewnętrzny podział Niemiec na
kraje związkowe (landy). Skala 1 x 580 000. laminowana dwustronnie folią strukturalną o
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym (sztuk 1)
1.66. Mapy fizyczne i polityczne - niemiecki " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Deutschsprachige Länder physisch 150x200 cm”, Ścienna mapa szkolna przedstawiająca
kraje niemieckojęzyczne, ich podział administracyjny. oraz wewnętrzny podział Niemiec na
kraje związkowe (landy). Skala 1 x 560 000. laminowana dwustronnie folią strukturalną o
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym (sztuk 1)
1.67. Mapy fizyczne i polityczne - niemiecki " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Deutschland stumm”, Ścienna mapa ćwiczeniowa ,zawierająca konturowe obrysy granic
krajów związkowych oraz sieć hydrograficzną Niemiec. Skala 1 x 560 000. laminowana
dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w
drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym (sztuk 1)
1.68. Mapy fizyczne i polityczne - niemiecki " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Deutschland politisch 150x200 cm”, Ścienna mapa szkolna przedstawiająca podział
administracyjny Niemiec, Skala 1 x 560 000. laminowana dwustronnie folią strukturalną o
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym (sztuk 1)
1.69. Mapy fizyczne i polityczne - niemiecki " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
„Deutschland physisch 150x200 cm”, Ścienna mapa szkolna przedstawiająca
ukształtowanie terenu Niemiec. Wszystkie opisy i legenda mapy są w języku niemieckim.
laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
(sztuk 1)

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

Ogółem brutto

2.

Oświadczam (y), że
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki
udziału.
3) Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz
z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i
prawdziwe.
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania
ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną
część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiającego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk

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

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

(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

(data)
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Załącznik nr 2 do ZO znak: IA-271/106/2017- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie zasadą konkurencyjności
na: „Dostawę książek i pomocy naukowych dla uczestników projektu”. Postępowanie znak: IA271/106/2017
działając w imieniu Wykonawcy*:
………………………………………………………………………………………………………….............................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
1)

oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie
jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk.
* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe
oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)
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Załącznik nr 3 do ZO znak: IA-271/106/2017- wzór umowy

WZÓR UMOWY
na dostawę książek i pomocy naukowych
Umowa nr ……./2017
zawarta w dniu ………………….. w Olsztynie pomiędzy:
Gminą Olsztyn Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn NIP 739 384 70 26 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Olsztyna Piotra Grzymowicza w którego imieniu działa
Radosław Jankowski dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 5 kod 10-049 NIP 739 384 26 78 działający w oparciu o
decyzję nr GGN-IV.6844.51.2011.F z dnia 25-06-2012r. o ustanowieniu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Olsztyn składającej się z działki o numerze geodezyjnym 57/2 obręb 69, o
powierzchni 2,1548 ha położonej przy ul. Pstrowskiego 5, oraz zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 301 z dnia 22
sierpnia 2016r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zwanym dalej „Zamawiającym” a
a
firmą
………………………….
z
siedzibą
przy
ul.
…………………………………..
prowadzonego przez …………………………………….. ( NIP: ………………. ;
REGON: ……………………...
w imieniu, której działa:
............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zapytanie ofertowe na
„dostawę książek i pomocy naukowych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę 6” Postępowanie
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności .
Strony oświadczają, co następuje:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa nowego na dostawę książek i pomocy naukowych realizowana
w zakresie zadania IA-……2017 .
Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………………. roku, która wraz z Zapytaniem
Ofertowym (dalej „ZO” stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada
obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz spełnia wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego
przedmiot dostawy.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii
Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów - projekty konkursowe
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie
dostarczanego sprzętu do budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem, przy czym protokół ten powinien
zawierać, co najmniej: nazwę sprzętu (z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi), ilość, numery fabryczne
(seria) sprzętu.
W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia. Podstawą
do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu zamówienia /bez zastrzeżeń/ lub po usunięciu
zgłoszonych wad, usterek.
§3
Wykonawca udziela na sprzęt stanowiący przedmiot dostawy ……… miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru
końcowego.
Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna. W przypadku
rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje się przepisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych sprzętu uważa się za bezskuteczne.
Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,
który zapewnia również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego) sprzętu podlegającego naprawie oraz
sprzęt zastępczy na czas serwisu. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 2 dni od czasu
zgłoszenia usterki.
Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania Zamawiającemu wykonanych czynności
naprawczych, a w szczególności wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.
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6.

1.
2.
3.
4.
5.

Jeżeli wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający może żądać wymiany sprzętu na
sprzęt wolny od wad o takich samych, a w przypadku gdy sprzęt nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych
parametrach po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
§4
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z ofertą stanowi kwotę
……………………. netto, co wraz z podatkiem VAT w kwocie
…………………, stanowi kwotę brutto:
……………………………………… zgodnie z poniższą tabelą (tabela będzie wstawiona zgodnie załącznikiem nr 1 do ZO)
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się na wartość przedmiotu umowy (zgodnie
ze szczegółowym załącznikiem cenowym sprzętu).
Należność, za wykonanie dostawy Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze:
……………..…………………….. prowadzony przez ………………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
Jednocześnie zwracamy uwagę, aby w procesie przygotowania faktur VAT wystawianych na rzecz jednostek
organizacyjnych Gminy Olsztyn uwzględniając sekcję „nabywca” oraz „odbiorca”. Rekomendujemy powyższy wzorzec:
Nabywca:
Gmina Olsztyn
Plac Jana Pawła II
10-101 Olsztyn
NIP: 7393847026

6.
7.

1.
2.

3.
4.
1.

2.

Odbiorca:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Pstrowskiego 5
10-049 Olsztyn

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki.
§5
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za
każdy dzień opóźnienia.
2) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w podjęciu naprawy 0,5%wartości początkowej naprawionego sprzętu z tytułu
realizowanych przez Zamawiającego uprawnień gwarancji lub rękojmi,
3) z
tytułu
odstąpienia
od
umowy
z
przyczyn
występujących
po
stronie
Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) opóźnienia w dostawie sprzętu przekraczającej 14 dni.
W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej w stosunku do Zamawiającego nie
mają zastosowania.

§7
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.) są wykluczone z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający działając określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
w szczególności:
1) wstrzymania wykonywania dostaw przez zamawiającego,
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
3) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia,
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy
2) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy
3) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4) Zmian ilości w poszczególnych pozycjach wymienionych w tabeli rozliczeniowej o której mowa w §4 ust.1 umowy i
dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Łączna wartość zleconych do realizacji dostaw, w wyniku
dokonanych zmian ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto
stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §4 ust. 1 umowy. Rozliczenie przedmiotowych zmian
będzie odbywało się wg jednostkowych cen ofertowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
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5)

Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
6) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1)-3) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §11 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze
dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości
wynagrodzenie określonego w §4 ust. 1
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.)- w zakresie określonym w umowie.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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