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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/DOP/2014 

 
z dnia 01.04.2014 r. 

 
na okoliczność zamówienia publicznego o wartości 

nie przekraczającej 14 000 euro netto finansowanego z EFS 

 

 

 

 

na dostawę elementów wyposażenia łazienki dla 0,5 oddziała 

przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Węgrze 

w ramach projektu 

„Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Czernice 

Borowe” 

 

 

 

 
 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
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1. Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe,  

tel.: 023 674 60 66, fax.: 023 674 60 66, e-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl, 

http://www.czerniceborowe.pl. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
 

1). Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia łazienki dla 0,5 oddziała 

przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Węgrze. 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę umywalki z baterią i syfonem, , 2 szt. podestów dla 

dzieci, 2 szt. dozowników na mydło, 2 szt. dozowników na ręczniki papierowe, 1 szt. deski 

sedesowej. Powyższe elementy wyposażenia są niezbędne by dostosować łazienkę do potrzeb 

i możliwości dzieci w wieku 3-5 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 
 

2). Oferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i  certyfikaty bezpieczeństwa 

wg. obowiązujących norm, muszą być fabrycznie nowe, sprawne i gotowe do eksploatacji 

oraz posiadać 24miesięczną gwarancję. 
 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
 

       Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do 21 kwietnia 2014r. 

 

4. Termin i sposób złożenia oferty: 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) do dnia 

9 kwietnia 2014r., do godz. 14.00, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czernice Borowe, ul. 

Dolna 2 06-415 Czernice Borowe pokój nr 18, lub poczta na adres : Urząd Gminy Czernice 

Borowe ul. Dolna 2 , 06-415 Czernice Borowe. Kopertę należy oznaczyć w następujący sposób: 

„Oferta na dostawę elementów wyposażenia łazienki dla 0,5 oddziała przedszkolnego 

funkcjonującego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze 

w ramach projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Czernice Borowe” 

 

 

5. Kryterium oceny ofert:  

 

1). Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najniższą cenę za realizacje 

przedmiotu zamówienia. 

2). Sposób oceny ofert:  
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a) W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jeden podmiot, Zamawiający dokona oceny 

prawidłowych ofert na podstawie poniżej przedstawionej wagi kryterium: 

 Cena ofertowa – 100 % 

b) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 

100 pkt): 

c) Punkty zostaną przyznane wg poniższego wzoru 

 

PKI = (CN / CR) x 100  
gdzie: 

PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie, 

CN – cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej, 

CR – cena oferty rozpatrywanej, 

100 – waga kryterium oceny 

 

 Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto 

 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta wartość podana słownie. 

 

3). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku 

gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na 

realizacje zamówienia. 

 

 

6. Wszystkie podmioty, które w sposób prawidłowy złożyły ofertę, zostaną poinformowane o 

jej wynikach drogą pisemną.  

 

7. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

 

8. Unieważnienie zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione jeżeli: 

-   nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu 

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż 

beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi 

 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Karolina Śmigielska Tel. 

23 674 60 66 wew. 41 
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Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Zał. Nr 2 – Wzór oferty, 

Zał. Nr 3 – Wzór umowy 

 


