
 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/4-2014                                                Kawęczyn, dnia 14.05.2014r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na potrzeby realizacji projektu: „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 

Kawęczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych                

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego             

w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy (Dz. U.   

z 2010 r. nr 113, poz. 759) przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia 

negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony 

dostawca na dostawę plecaków marki Adidas BP Power II lub równoważnych dla dzieci ze 

szkół biorących udział w projekcie  „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 

Kawęczyn”. 

 

 1.Nazwa i adres Zamawiającego: 

    Gmina Kawęczyn 

    Kawęczyn 48  

    62-704 Kawęczyn 

    REGON 311019480 

    NIP 668-187-54-86 

    tel: 63 288 59 10  

    e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl          

    fax: 63 288 59 40 

    www.kaweczyn.pl  

 

 2.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa min. 64 plecaków marki Adidas BP Power II lub 

równoważny dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie „Nasze dzieci – nasza przyszłość – 

projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”. 

Parametry plecaka: 

1) wymiary: ok. 43cm x 30cm x 43cm 

2) pojemność: ok. 20 litrów 

3) przestronna komora główna z dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym 
4) wewnętrzna przegroda na laptop 
5) przednia kieszeń z dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym 

6) boczne kieszenie z siateczki 
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7) paski kompresyjne 
8) plecy lekko usztywnione pianką 

9) anatomicznie wyprofilowane szelki z regulacją długości 

10) górny uchwyt do przenoszenia 
11) zastosowanie: sport, do codziennego użytku 
12) atrakcyjny, nowoczesny design 
13) kolor: różowy z czarnymi elementami oraz czarny z białymi elementami 

 

Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia w przypadku braku środków                    

w projekcie. 

 

3.Kontakt w sprawie ogłoszenia: 

Pani Jolanta Agata Bryzgalska – Kierownik Projektu tel. 601256601, email: ab@i-laboratorium.pl 

 

4. Sposób przygotowania oferty cenowej: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

- być sporządzona w języku polskim, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail/fax 

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert 

- Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  lub faksem na nr: 63 288 59 40 lub poczty, 

kuriera lub też dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z następującym dopiskiem: Dostawa 

plecaków w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 
Kawęczyn” na adres:  

Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn  

(pokój nr 1) 

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2014 r. 

Termin zawarcia umowy: od 13.06.2014 r. 

Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia w przypadku braku środków                    

w projekcie. 

- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.06.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie 

ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej pod adresem 

www.kaweczyn.pl . 

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
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6. Kryterium oceny ofert  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa – 100% 

Cena oferty musi być podana w PLN  cyfrowo, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT 

 

7. Miejsce dostawy:  

Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn 

 

8. Termin realizacji zamówienia 7 dni od momentu podpisania umowy. 

      

9. Załączniki: 

- Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 

- Zał. nr 2-  Formularz cenowy  

- Zał. nr 3- Oświadczenie o braku powiązań 

 

                                                                                                                

                                                                                                                              Kierownik Projektu 

                                                                                                               /-/ Jolanta Agata Bryzgalska 
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Załącznik 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa:     ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej     ................................................   

Strona internetowa:     ................................................   

Numer telefonu:     ……........................................  

Numer faksu:                ….............................................  

Numer REGON:     ................................................ 

Numer NIP:      ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina Kawęczyn  

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn  

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do  zapytania ofertowego na dostawę plecaków dla dzieci ze szkół biorących udział      

w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Numer sprawy: POKL.9.1.2/4-2014 oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

Wartość zamówienia 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ............................................................................................................... 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   Z poważaniem 

_____________________ 
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Załącznik 2 
 

 ______________________________ ______________, dnia ___________ 

 /pieczątka nagłówkowa Oferenta/ /miejscowość, data/ 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

wykaz  

 

L.p Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostk. 
(netto) 

Wartość  PLN netto 
(d*e) 

Wartość  PLN 
brutto  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

1. 
Plecak marki Adidas BP 
Power II lub równoważny 

Sztuka 1 ___________ zł ___________ zł ___________ zł 

RAZEM:   

 

Liczba zamówionych pecaków zostanie określona w umowie i nie będzie 
mniejsza niż 64. 

 

 
 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………… 
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Załącznik 3 
 

 ______________________________ ______________, dnia ___________ 

 /pieczątka nagłówkowa Oferenta/ /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam, iż nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym  

(Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn), tj. powiązań pomiędzy 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, polegających w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik 

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. 

 

Z poważaniem 

______________________ 

 

 

 


