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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/2017 

z dnia 07.11.2017 

dotyczy:  procedury wyboru Wykonawcy na: 

„Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na  

dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i 

Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach” 

prowadzonej z uwzględnieniem zasady konkurencyjności 

Zamawiający Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  

Centrum Kształcenia w Ciechanowie 

ul. Płońska 57a  

06-400 Ciechanów 

Osoba upoważniona przez 

Zamawiającego do bieżących 

kontaktów, w tym udzielania 

odpowiedzi na pytania Oferentów 

Biuro Projektu: 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 

tel./fax. (23) 672 46 64, 795 552 665 

Osoba do kontaktu: Iwona Romanowska 

e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl 

Tytuł projektu Projekt  pt. „Szkoła nowych możliwości”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Przedmiot zamówienia „Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i 

Niepublicznym Technikum Zawodowym  

w Siedlcach 

Wspólny Słownik (CPV) – kod/nazwa: 39162200-7 

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów 

szkoleniowych dla uczniów/uczennic uczestniczących w kursie 

"Manicure-wizaż z językiem obcym zawodowym" zgodnie z załączoną 

specyfikacją przedmiotu oferty 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwa n/w 
zadania. Wykonawca przystępujący do postępowania może złożyć 
ofertę na dowolną ilość zadań.  
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Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na kurs 
„Manicure z językiem obcym zawodowym”" - zgodnie z 
specyfikacją - załącznik nr 3  
Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych dla 

uczestniczek/uczestników  kursu "Manicure- wizaż z językiem 

obcym zawodowym"  - zgodnie z specyfikacją - załącznik nr 3  

Termin realizacji Listopad  2017 -  Grudzień 2017 

Zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami dostaw, które zostaną 

przekazane na 5 dni przed rozpoczęciem poszczególnych kursów. 

Realizacja poszczególnych zadań może odbywać się w tym samym 

czasie.  

Miejsce dostawy materiałów szkoleniowych: Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach, ul. 

Sokołowska 28, 08-110 Siedlce 

Forma płatności Przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie 14 dni po otrzymaniu faktury oraz podpisaniu protokołu 

odbioru poszczególnych elementów zamówienia 

Kryteria oceny ofert/ waga 

procentowa 

Cena - 100% 

Termin składania ofert 16.11.2017 

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć do 16 listopada 2017 r. do godz. 12.00  
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, 
ul. Płońska 57a lub listownie na wyżej wskazany adres z opisem  

„Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i 

Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach” w ramach 

realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości”. Zadanie 

nr……………………. 

Nie otwierać przed 16 listopada 2017 r. godz. 12.15 

Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane  

i  zostaną zwrócone bez otwierania. 

Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 

www.zdzciechanow.pl Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej 

stronie. 

Sposób przygotowania oferty 1. Sposób sporządzania oferty i okoliczności powodujące 
wykluczenie oferenta: 

 ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego 
Zapytania Ofertowego, 

 do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w 
pkt. 2  Zapytania Ofertowego, 

 oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę brutto wyrażoną 
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w PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia 

 oferta cenowa powinna być złożona odrębnie na każde zadanie, 
w zamkniętej kopercie zgodnie z wyżej podanym opisem , 

 złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami 
skutkuje jej odrzuceniem, 

 oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jest 
powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie 
Wykonawca składa oświadczenie wykonawcy stanowiące 
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

2. Zawartość oferty: 

Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty  

i oświadczenia: 

 ofertę cenową zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 1, 

 oświadczenie wykonawcy zgodnie z załączonym wzorem – 
Załącznik nr 2 

 specyfikację przedmiotu oferty– Załącznik nr 3,  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku kserokopii wymagane 
poświadczenie zgodności z oryginałem) 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty 

ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

3. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest 
równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 

4. Wybrany oferent będzie mógł powierzyć wykonanie przedmiotu 
zamówienia osobom trzecim, wyłącznie na podstawie pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert. 

Załączniki : 

1. Druk Oferty Cenowej  

2. Oświadczenie Wykonawcy 

3. Projekt umowy 

4. Specyfikacja przedmiotu oferty                                                            

   mgr Mariusz Romanowski 

Koordynator projektu 

…………………………………….. 

      ZATWIERDZIŁ 


