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Rawa Mazowiecka, dnia 12 kwietnia  2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszenie do składania ofert 

 na zakup i dostarczenie nowych podręczników/książek/zeszytów ćwiczeń 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie nowych 
podręczników/książek/zeszytów ćwiczeń  w ramach projektów: 

 Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 

 Akademia umiejętności  nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 

 Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 
 
realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1 Podręczniki szkolne 
                                                               22.11.00.00-4 Drukowane książki 
Rodzaj zamówienia – Dostawy 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro netto. 

 

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych od 1 stycznia 2018 r. wynosi 4,3117 zł. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie 
ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika 

NIP 835-12-60-819  
REGON: 000188096 
Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 
Telefon/faks: 46 815-41-41 
Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 
Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl 
Godziny urzędowania: pn - pt: 8.00-15.00 
 
 
 

 

http://www.rawa-kopernik.pl/
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego nowych 
podręczników/książek/zeszytów ćwiczeń. 

2. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych:  ilość części – 6 

 Część 1. Wyposażenie biblioteczki zawodowej w ramach projektu Motoryzacja moja pasja 

 Część 2. Materiały  do nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu 
Motoryzacja moja pasja  

 Część  3. Wyposażenie biblioteczki zawodowej w ramach projektu Akademia umiejętności 

 Część 4. Materiały  do nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu 
Akademia umiejętności  

 Część 5. Wyposażenie biblioteczki zawodowej w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa 

 Część 6. Materiały  do nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu Pracuj 
w branży HoReCa  

3. Szczegółową specyfikację zamawianych pozycji  zawiera  załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

4. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek. 
5. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który    posiada 

wadę.  Koszt wymiany reklamowanych egzemplarzy książek ponosi  Dostawca. 
6. Zamawiający wymaga wystawienia oddzielnych faktur dla każdego modułu w każdej części 

zamówienia oraz zapakowania książek zgodnie z wystawionymi fakturami.  
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień co podstawowe o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego. 

Termin realizacji zamówienia – realizacja w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od podpisania umowy. 

III. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Treść zapytania ofertowego zostanie opublikowana: 
a) na stronie internetowej Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika, 
b) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Ewa Kawałek - e-mail: projekty-zsceziu@wp.pl 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć wypełniony, w części na którą zostaje złożona oferta, wypełniony 
formularz cenowy  (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty 
(przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę,  
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego), zawierający opis, wykaz i ilości zamawianych egzemplarzy, a następnie 
przenieść ją do formularza ofertowego. 

2. Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji 
zamówienia,  w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego  i nie może ulec zmianie. 

mailto:projekty-zsceziu@wp.pl
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4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku 
przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 
 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: 

 w formie elektronicznej na adres: projekty-zsceziu@wp.pl  w tytule maila wpisując: Oferta 
w ramach zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie nowych 
podręczników/książek/zeszytów ćwiczeń  w ramach projektów (skany wszystkich 
dokumentów w formacie PDF, podpisane przez składającego ofertę). 

2. Termin składania ofert - 23 kwietnia 2019r. do godziny 9.00.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminowości złożenia oferty decyduje 

data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę mailową Zamawiającego. 
 

VII. KRYTERAI WYBORU OFERTY 

1. Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  spełniającą  warunki  określone  w  zapytaniu  
ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
a) kryterium 1: cena – 80 % max. ilości punktów 
b) kryterium 2: termin realizacji zamówienia  – 20% max. ilości punktów,  rozumiane jako:  

 termin realizacji 10 dni od podpisania umowy  – 0 pkt. 

 termin realizacji 7 dni od podpisania umowy  – 10 pkt 

 termin realizacji 5 dni od podpisania umowy  – 20 pkt  
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację. Oferta 

może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%). 
a) cena – max. 80 punktów 

sposób obliczenia: Kc  = (Kcn/Kb) x 100 punktów x 80% 
gdzie Kc – liczba punków przyznana badanej ofercie w kryterium cenowym 
          Kcn – najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez Wykonawców 

          Kb – cena badanego Wykonawcy 

b) termin realizacji zamówienia  (Kt) – max. 20 punktów przyznawane zgodnie z zapisami w pkt. 1 
lit. b 

c) Woo = Kc + Kt 
gdzie Woo – wskaźnik oceny oferty 

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, do Wykonawców tych 
zostanie przesłane dodatkowe zapytanie ofertowe w celu rozstrzygnięcia postępowania. Podana 
wówczas cena ofertowa, nie może być wyższa niż cena zaoferowana w ofercie pierwotnej. 

VIII. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

1. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte  23 kwietnia  2019 r. o godziny 9.15. O wynikach 
postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową. W tym 
samym czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie 
skierowana umowa.  

2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

3.  Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okoliczności zaistnienia, po zawarciu 
umowy, w przypadku siły wyższej, przed którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy 
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 
a) o charakterze niezależnym od stron 
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b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 
d) którego nie można przypisać drugiej stronie  

2. Zmiana umowy może nastąpić tylko pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu 

świadczenia Wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 
 

X. WARUNKI WYKLUCZENIA 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo  
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu 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; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

2. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom, które: należą do kategorii Wykonawców 
wykluczonych z postępowania. 
 

XI. ODRZUCENIU PODLEGAJĄ OFERTY: 

Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub złożone przez oferenta niespełniającego 
warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert. 
3. Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  wyjaśnienie  treści  oferty  (lub elektroniczna). 
4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 

zapytania  ofertowego  lub  odwołać  niniejsze  zapytanie  ofertowe.  Modyfikacja  treści  zapytania 
ofertowego  lub  jego  odwołanie  nastąpi  w  taki  sposób,  w  jaki  nastąpiło  jego  przekazanie 
Wykonawcom. 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zamknięcia  niniejszego  zapytania  ofertowego  bez 
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy 
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy 

 


