
Projekt nr PoKL'O9.02'00'L6-o1.oh0,,Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku"

,.w-,
KAPITAŁ LUDzKl
NARoDoWA STRATEG lA SPoJ NoŚcl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsz sPoŁEczNY

Projekt wsp łfinansowany ze środk w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

I{r PP.I.07 40-7 l44lll10

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu udzielenia zam wienia publicznego, ktr rego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych kwoĘ 14 000 euro

Zamawiającyz

Powiat Prudnicki' ul. Kościus 7ki 7 6, 48-200 Prudnik

Wydział Program w Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

Tel.077 438l7ll

e-mail : naczelnikpp@powiatprudnicki.pl
Zaprasza do składania ofert cenołvych w postępowaniu o udzielenie zam wienia

publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szktł Zawodowych nr 1 w
Prudniku w ramach projektu nr PoKL.09.02.00_16_010/10 ,,Zwiększenie jakości i
efektywności kształcenia zawodowego ucznirw Zespołu Szkt ł Zawodowych nr 1 w
Prudniku".

Rodzaj zam wienia _ usługaĄgg!ryhobota budowlana (właściwe odkreśli )
Opis przedmiotu zamr wienia, kod zam wienia na podstawie Wspr lnego Słownika

Zam wie (CPV) - 39162000-5 - Pomoce naukowe, 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne,

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe, 48931000-3 - Pakiety oprogramowania

szkoleniowego,

Przędmiotem zam wienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szk ł
Zawodowych nr 1 w Prudniku zgodnie z vłykazem stanowiącym załącznik tt 1 do

niniejszego zaproszenia w ramach projektu nr PoKL.09.02.00-16-010/10 ,,Zwiększerie
jakości i efekĘrłności ksŻałcenia zawodowego uczni w Zespofu SZk ł Zawodowych nr l w
Prudniku".

Termin rvykonania zam wienia:

do 08.12.2010 r.

Spos b uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zam wienia:



Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskaó osobiście w
siedzibie zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział
Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu pok. Nr 111 lub

telefonicznie - tel. 077 438l7ll

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barwieniec Krzysztof _ Naczelnik Wydziału

Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

opis rvymagań stawianych wykonawcy:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy,ktorzy:

1. Posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

2. ZnajdĄą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawańość oferĘ:

oferta musi zawieraó następujące dokumenty:

- wypełniony formularz oferty,

- wypełniony formularz cenowy zgodnie zzałączrukiem nr 1

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

opis sposobu obliczenia ceny ofeńowej:

- cenę ofertową należy przedstawió jako cenę: netto, VAT, brutto,

- cena ofertowa podana przęz wykonawcę obowiązuj e przez okres ważności umowy i nie
podlega waloryzacji.

Prry rvyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego' zamawiający będzie się
kierował kryterium:

- najniższej ceny,

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zanavńający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione

wymagania udziatu w po stępowaniu.

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządziÓ w języku polskim (ezytelną i trwałą techniką) na załączonym
formularzu Oferty,



- ofertę naleĘ złoĘć: w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 0l.l2.20l0 r., do godz. 11:00
w Starostwie Powiatowym w Prudniku' ul. Kościuszki 76' Biuro Podawcze - Parter, osobiście
lub pocztą na adres zamawiającego Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76,
48-200 Prudnik.

- na kopercie należy umieścić firmę (nazwę) i adres wykonawcy,nazwę i adres

zanavńĄącego oruz napis: oferta na wykonanie: Dostawa pomocy dydaktycznych dla

Zespołu Szkół Zawodorvych nr L w Prudniku

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawc y bez
otwierania,

- łvykonawca moŻe wprowadzic zmiany
terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin otwarcia oferty:

- otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w
zamawiającego

Uniew ażnienie postęp owania

lub wycofać złoŻoną przez siebie ofertę ptzed

dniu 01. 12.201 0 r. o godz. 1 1 :30 w siedzibie

Zamawnjący unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zam wienia publicznego w

następuj ących przypadkach:

- nie złoŻono żadnej oferty spełniającej wymagania udziałuw postępowaniu,

- cena najkorzystniejszej oferty ptzewyŻsza kwotę, kt rą zamawtający moŻe ptzeztlaczyć na

sfinansowanie zam wienia,

- wysĘpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zam wienia nie leŻy w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przevy'tdzieć,

Informacj a o wyborze naj korrystniej szej oferĘ :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawrctająca: firmę (nazwę)' siedzibę i adres

wykonawcy, kt rego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na stronie internetowej
najpoźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

Załączniki:
l.Formularz Oferty

2. Załączniknr 1 _ Formularz cenowy.

(podpis kie wnik Zamawiającego)


