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Łódź, dnia 03.11.2016 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LWDU/2016 

 
 
Stowarzyszenie  „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”, realizator projektu „Lokata w dziecięce 
umysły” na podstawie umowy RPLD.11.01.02-10-A020/16-00 oraz zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” kieruje do Państwa zapytanie 
ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na: 
 
dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Lokata w dziecięce 
umysły” Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość 
edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki” z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437, 
92 – 735 Łódź, NIP 7282792167 REGON 101539198. 
 
II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający zgodnie z art. 3 ustawy Pzp nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania 

ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi 

załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia 

oraz na stronie www.mileszki.pl/projekty/lokata-w-dziecięce-umysły oraz  

w zakładce ogłoszenia i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

  

http://www.mileszki.pl/projekty/lokata-w-dziecięce-umysły
file:///C:/Users/Gim16/Desktop/Mileszki/Ostateczne/www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy dostaw materiałów i pomocy 

dydaktycznych w częściach dla Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki prowadzonej przez 

Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

Część I. Materiały i pomoce dydaktyczne do kształtowania umiejętności przyrodniczych 

Część II. Materiały i pomoce dydaktyczne do kształtowania umiejętności matematycznych 

Część III. Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć wyrównawczych z jęz. angielskiego 

Część IV. Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje naukowo-

techniczne 

Część V. Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających umiejętność uczenia się 

Część VI. Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych dla uczniów klas 

młodszych 

Część VII. Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć indywidualizacji pracy z uczniem  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Kod CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne. 

Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, patentów 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 te same 

parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w powyższym opisie. Wykonawca, ma 

obowiązek wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają parametry 

techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.  

Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. 

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

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone  

i zamontowane materiały i pomoce dydaktyczne na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego umowy.  
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Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne 

bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w danej części. 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2016 roku.  

2. Dostawa zgodnie z warunkami umowy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu.  
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego załącznika nr 2 do niniejszego zapytania, że: 

 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 
z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Lokata w dziecięce umysły". 

e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca 
wyrażę zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno 
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Lokata 
w dziecięce umysły". 

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z 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; 
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• 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. 

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są 
cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT 
(cena brutto). 

2) Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego 
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.  

3) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4) Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 
 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA – 100 %  dla części I, II, III, IV, V, VI, VII. 

 
VII. SPOSÓB  PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA KRYTERIUM CENA 

 
1) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert; 
2) Za najniższą cenę w kryterium „cena” oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów 

ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru 
najkorzystniejszego, 

C = (Cmin/ Cn) x 100 pkt x 100% 

Gdzie: 

C - ilość punktów  przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena ofertowa, przy czym 

przez cenę ofertową Zamawiający rozumie podaną przez Wykonawcę cenę oferty z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Max liczba punktów możliwa do uzyskania 

- 100 pkt,  

Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie, 
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Cn - cena ofertowa ocenianej oferty 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności za przedmiot zamówienia  

w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku po odbiorze umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz 

otrzymaniu transzy dofinansowania w ramach projektu „Lokata  

w dziecięce umysły” 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami do niniejszego ogłoszenia należy składać  

w  siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres Publiczna 

Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe 

Mileszki”, ul. Pomorska 437, 92 – 735 Łódź lub drogą elektroniczną na adres mailowy 

szkolamileszki@interia.pl z oznaczeniem: 

 

Oferta na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej 
Mileszki prowadzonej przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”. 
 
 

1) Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2016 r. o godz. 12:00. 
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3) Termin związania ofertą 30 dni. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 
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