ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POKL/2011

Urząd Gminy Janów Podlaski zaprasza do złoŜenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla
Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim w ramach projektu pn.
„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach.
Nazwa i numer działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nazwa i numer Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług
edukacyjnych.

I. Zamawiający:
Urząd Gminy Janów Podlaski
ul. Bialska 6a
21-505 Janów Podlaski
E – mail ug@janowpodlaski.pl
II. Wartość zamówienia
Łączna wartość zamówienia w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych
oszacowana została na kwotę poniŜej 14 tysięcy euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i realizowane
jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą dla Szkoły
Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim w ramach projektu „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” realizowana w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych zgodnie załącznikiem nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
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2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie asortymentu innego niŜ podany
„z nazwy” przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, pod warunkiem, iŜ
oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych.
3. Materiały i sprzęt winien posiadać znak bezpieczeństwa, winny być dopuszczalne do uŜytkowania
przez dzieci. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe.
4. Oferta powinna być złoŜona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania
ofertowego. Powinna wskazać cenę brutto za materiały dydaktyczne wymienione w załączniku
nr 1, z wyodrębnieniem cen netto i podatku VAT, oraz zawierać określone wartości zamówienia
netto i brutto.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20 września 2011 roku.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być kompletna.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
„Oferta na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn.”Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej z terenu Gminy
Janów Podlaski „
Nie otwierać przed dniem 5 września 2011 roku godzina 1030.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w siedzibie
Zamawiającego w sekretariacie (pokój 104) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Janów Podlaski,
ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski do dnia 5 września 2011 r. do godziny 10°°.
ZłoŜenie zapytania ofertowego, jak równieŜ otrzymanie wyniku zapytania oferty cenowej nie jest
równoznaczne ze złoŜeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością
zawarcia przez niego umowy.

VII.

Kryterium wyboru najlepszej oferty.

Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny.
Oferta z najniŜszą ceną zostanie wybrana do realizacji zamówienia

………………………….
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