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ZAPROSZENIE Do ZŁ0ZENIA OFERTY CENoWEJ

w postępowaniu o udzielenie zam wienia publiczn go, kt rego wartość szacunko\ila

nie przekracza wyrażonej w złoĘch kwoty 14 000 euro

Zamawiający:
Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 7 6,
TeI. 077 4381700
ę-mail : powiatpr@powiatprudnicki.pl
Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zam wienia
publicznego pn ,,Dostuwa narzędzi i materiał w dla Zespołu Szk ł Zawodołvych nr 1 w
Prudniku"
opis przedmiotu zam wienia (kod zam wienia na podstawie Wsprilnego Słownika
zam wie (CPV)
Przedmiot zam wienia obejmuje dostawę narzędzi i materiał w zgodnie z v'rykazem

stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w ramach projektu nr PoKL.09.02.00-16-

010/10 ,,,Zwiększenie jakoŚci i efektywności kształcenia zawodowego uczni w Zespołu Szkoł

Zawodowych nr 1 w Prudniku"

24l 10000-8 Gazy przemysłowe
44612000-3 Pojemniki na gaz skroplony
14622000-7 Stal
426 5 2000 - 1 Ręcz rLę nar Zę dzia el ektromechaniczne
4Ż6621 00_5 Elektryc zny sprzęt spawalniczy
42670000-3 Części i akcesoria do obrabiarek
42674000-1 Części i akcesoria do obrabiarek do obr bki metalu
43132300-0 Wiertła
44500000_5 Narzędzia,zarrlki,klucze, zawiasy' mocowania, łaricuchy i spręzyny
44510000-8 Narzędzia
445 1 1 000-5 Narzędzia ręczne
445IŻ000-Ż Pl Żne narzędzia ręczne
44512900- 1 Koric wki wierteł, koric wki Śrubokręt w i inne akcęsoria
Termin wykonania zam wienia:
do 15.03 .Ż0Il r.



SposrÓb uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zam wienia :

Szczegołowe informacje dotyczące przedmiotu zam wienia moŻna uzyska osobiście w

siedzibie zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział

Program w Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu pok. Nr 211 lub

telefonicznię - tel. 077 43817Il

Pracownikiem uprawnionym do kontakt w jest Iłzys of Barwieniec _ Naczelnik Wydziału

Program w Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

Opis wymaga stawianych wykonawcy:
o udzielenie zam wienia mogą ubiegać się wykonawcy,kt&zy:

1. Posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zam wienia,

2. Posiadająniezbędną wiedzę i doświadczenie otaz dysponują potencjałem tecbnicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zam wienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zam wienia,

Zawartość oferĘ:
oferta musi zawięra następujące dokumenty:
_ wypełniony formularz oferty,
- wypełniony formularz cenowy zgodnie z załącznikiem tr 1,

- zaparafowany wz t umowy zgodnie z załącznikiem nr 2
- zaświadczęnie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześni ej niz 6 miesię cy przed upływem terminu składania ofert, (dokument
składany jest w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnoś z oryginałem
przez wykonawcę).
Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
_ cenę ofertową naleŻy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przęz wykonawcę obowiązĄe przez okres waŻności umowy i nie
podlega waloryzacji.

Prry wyborze propozycji do realizacjizam wienia publiczn 8o, zamawiający będzie się
kierował kryterium:
- najnizszej ceny,
opis sposobu wyboru najkorrystniejszej oferĘ:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, kt ra spełnia wszystkie postawione

wymagan ia tldziału w po stępowaniu.

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
_ ofertę na\eŻy sporządzi w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym
formularzu oferĘ,

_ ofertę naleŻy złoŻyÓ w zaklejonej kopercie wterminie do dnia 24.02.2011 r. do godz. 10:30

w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, sekretariat _ pok. I02, osobiście

lub pocztą na adres zamawiającego Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76,

48-200 Prudnik



- na kopercie naleŻy umieścić fi'-ę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres

zamawiającęgo otaz napis: oferta na wykonanie: ,rDostuwa narzędzi i materiał w dla

Zespołu Szk ł Zawodowych nr 1 w Prudniku"

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwr cona wykon awcy bez
otwierania,
- wykonawca moŻe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŻoną przęz siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
Miejsce i termin otwarcia oferĘ:

otwarcie złoŻonych ofen nastąpi W dniu 24.02.2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie
zarnawiającego
Unieważnienie postępowania
Zamawiający uniewazni prowadzone postępowanie o udzielenię zam wienia publicznego w

następuj ących ptzyp adkach :

_ nie złoŻono Żadnej oferty spełniającej wymaganiaudziału w postępowaniu,

_ cena najkorzystniejszej oferty przevłyŻsza kwotę, kt rą zamawtający może przeznaczyć na

sfi nansowanię zam wienia,

_ wystąpiła istotna zmiana okolicznoŚci powodująca, Że prowadzenie postępowania lub

wykonante zam wienia nie IeŻy w interesie publicznym, czego nie mozna było wcześniej

przewidziec

Informacj a o wyborze naj korzystniej szej oferty :

Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającąnazwę, siedzibę i
adres Wykonawcy oraz cenę' kt rego ofertę wybrano:
- zartięści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego
( www.bip.powiatprudnicki.pl ),
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca
zobowiązany jest do potwiqdzęnia przyjęcia zam wienia dostawy na warunkach zŁoŻonej
oferty.

Załączniki:
l.Formularz Oferty (podpis kierownika

Ż. Załącznik nr 1 - Formularz cęnowy.
3. Załącznik nr 2 _Wzor umowy.
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