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ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu udzielenia zam wienia publiczn go, kt rego wartość nie przekracza

wyrażonej w złoĘch kwoĘ 14 000 euro

Zamawiający:

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

Wydział Program w Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

TeI.017 4381711

e-mail : naczelnikpp@powiatprudnicki.pl

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamrwienia

publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu SzkrÓł Zawodowych nr 1.

Rodzaj zam wienia - usługa/dgg!ąrvą/robota budowlana (właściwe odkreŚli )

opis przedmiotu zam wienia, kod zam wienia na podstawie Wsprllnego Słownika

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

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe' 48931000_3 _ Pakiety oprogramowania

szkoleniowego,

Przedmiotem zam wienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoł

Zawodowych nr 1 w Prudniku zgodnie Z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego zaproszenia w ramach projektu m POKL.09.02.00-1 6_01 0/l 0,,Zwiększenie

jakoŚci i efektywności kształcenia zawodowego uczniow Zęspołu Szkoł Zawodowych nr 1 w

Prudniku".

Termin wykonania zam wienia:

do 30.12.2010 r.

Sposrib uzyskania informacj i doĘ czący ch przedmiotu zam wienia :

Szczegołowe informacje dotyczące przedmiotu zam wienia moŻna uzyskać osobiście w

siedzibię zamawiającego _ Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział



Program w Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu pok. Nr 111 lub

telefonicznie - tel. 077 4381711

Pracownikiem uprawnionym do kontakt w jest Barwieniec Krzysztof _ Naczelnik Wydziału

Program w Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

Opis wymaga stawianych wykonawcy:

o udzielenie zam więnia mogą ubiegać się wykonawcy,kt rzy:

1. Posiadają uprawnienia w zakresię realizacji przedmiotu zam wienia,

2. Zna1dują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zam wienia,

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenię zam wienia.

Zawartość oferĘ:

oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz oferty,

- wypełniony formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 1

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową naleŻy przedstawi jako cenę: netto, VAT, brutto,

- cena ofertowa podana przęZ wykonawcę obowiąrvse ptzęz okres wazności umowy i nię
podlega waloryzacji.

Przy wyborze propozycji do realizacji zam wienia publiczn 8o, zamawiający będzie się
kierował kryterium:

- najnizszej ceny,

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, kt ra spełnia wszystkie postawione

wymagan ia udziału w po stępowaniu.

Forma, miejsce i termin z|ożenia oferty:

- ofertę na\eŻy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na zał,ączonym
formularzu OferQ,

_ ofortę na\eŻy złoŻyć, w zaklejonej kopercie wterminie do dnia 17.12.2010 r., do godz. 10:00
w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki76, Biuro Podawcze - Parter, osobiŚcie



lub pocztą na adres zamawiEącego Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76,
48-200 Prudnik.

- na kopercie na|eŻy umieŚcić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres

zamawia1ącego otaz napis: oferta na wykonanie: Dostawa pomocy dydakĘcznych dla

Zespołu Szk ł Zawodowych nr 1 w Prudniku

- oferta otrzymana przez zamawiEącego po ww. terminie zostanie zwr cona wykonawcy bez
otwierania,

- wykonawca moŻe wprowadzic zmiany lub wycofać złoŻoną przez siebie ofertę przed
terminęm upływu do jej składania.

Miejsce i termin otwarcia oferty:

- otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w dniu 17 .IŻ.Ż010 r. o godz. 10:30 w siedzibie
zamawiąącego

Unieważnienie postępowania

ZamawiaJący uniewazni prowadzone postępowanie o udzielenię zam wienia publicznego w

następuj ąc ych pr zyp adkach :

- nie złoŻono Żadnej oferty spełniającej wymaganiaudziałuw postępowaniu,

_ cena nąkorzystniejszej oferty przevłyŻsza kwotę, kt rą zamawiEący moŻe przezrLaczyć na

sfinans owanię zam wienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było wcześniej

przewidztec

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: firmę (nazwę), siedzibę i adres

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

Załączniki:
l.Formularz Oferty

2. ZaŁącznik nr 1 - Formularu cęnowy.

(podpi s kierown ika zarnawiaj ące go)


