
Ożarów Mazowiecki, 24.09.2019 r.  

   

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego w ramach realizacji  

„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” 

do Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego  w Ożarowie Mazowieckim 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego 
 05-850 Ożarów Mazowiecki 

ul. Szkolna 2 

strona internetowa: sp1ozarow.pl 

email: sekretariat.sp1ozarow@wp.pl 

tel. 22 7211010 

 
2. TRYB 

Postępowanie prowadzone w zaproszenia do składania ofert a wyłączeniem przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018  r. 

poz. 1986 z późn. zm. ), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego wyposażenia 

meblowego w ramach realizacji  „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 

Informatycznych i Językowych” do Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego  w 

Ożarowie Mazowieckim 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego 

Użyte zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art.29, 30, 30a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych.  Nazwy materiałów, 

urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno – 

użytkowych złożonych w dokumentacji technicznej  dla danego typu rozwiązania , nie są one 

w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich zastosowania. 

 Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia  

w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

spełniających co najmniej te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego 

urządzenia spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez 

Zamawiającego. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. 

żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga udzielenia 

przez dostawcę gwarancji na dostarczony sprzęt wg opisu przedmiotu zamówienia 

określonego w Załącznik nr 1, licząc od dnia dostarczenia sprzętu. 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 15 listopada  2019 r. 

 

Miejsce dostawy:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiecki.  
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5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

A. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

B. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym za pomocą komputera lub odręcznie pismem wyraźnym, 

nieścieralnym. 

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

A. Ofertę , w zapieczętowanej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego , 

 tj. w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 2  05-850 Ożarów Mazowiecki,  

w sekretariacie lub przesłać na adres bema11@onet.eu nie później niż do dnia 30 IX 

2019 r., do godziny 12.00. 

B. Na kopercie zewnętrznej lub w tytule wiadomości e-mail należy zamieścić napis: 

„Oferta na dostawę mebli w ramach realizacji projektu ”. 

C. Oferty złożone po terminie, będą zwrócone po upływie termonu do składania ofert. 

D. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy  z wykonawców może 

złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie części zamówienia. 

E. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 

 

 

1. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

A. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert 

zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejsza cenę. 

B. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę ofercie. 

C. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez 
Zamawiającego. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w 

zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 

D. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa.  

 

 

1. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY 

 

A. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a 
także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w 

formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny 

oferowanego sprzętu pod kątem spełnienia minimalnych parametrów technicznych 

planowanego do  zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, 
który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.  

W celu potwierdzenia powyższych warunków , Wykonawca przystępujący do niniejszego 

postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu. 
B. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, który nie spełni 

któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.  

INFORMACJE DODATKOWE 

A. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

B. W toku badania i oceny ofert , Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.  

C. Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania i odrzuca ofertę jeżeli: 

a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

D. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

E. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, 

siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru. 

F. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia 

umowy. 

G. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

H. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania. 

J. Wszystkie koszty związane związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca 

K. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Beata Zakrzewska Tel 22 7221019, e-mail: 

bema11@onet.eu 

Załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Formularz ofertowy 

3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 



4) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

5) Wzór umowy  

 

 


