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Sztum, dnia 27.04.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie Regulaminu, w
trybie rozeznania rynku zgodnie z Rozdziałem 5.2 Ponoszenie wydatków o wartości od 20 tys. PLN
netto do 50 tys. PLN netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. PLN netto Wytycznych dotyczących
udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów i pokazów naukowo-technicznych dla dzieci
uczęszczających do przedszkoli w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty-upowszechnienie i
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
1. Zamawiający:
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
w imieniu którego działa:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
na podstawie Zarządzenia nr 123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2016
roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn.: Z przedszkolem na Ty –
upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
www.sztum.pl e-mail: poczta@mgzosztum.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00
tel./faks: 55 640 6327
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów rozwijających wiedzę i umiejętności
przyrodnicze i naukowo-techniczne z zastosowaniem metod aktywizujących opartych m.in. na
metodzie badawczej, pracy warsztatowej, eksperymentach, doświadczeniach, grach i animacji
angażujących wszystkich uczestników warsztatów przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz
pokazów uwzględniających zjawiska fizyczne, procesy biologiczne i reakcje chemiczne dla dzieci
uczęszczających do przedszkoli w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020; Oś
priorytetowa: 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 roku.

4. Ofertę prosimy złożyć/ przesłać na:
adres poczty elektronicznej iwona.szefler@mgzosztum.pl do dnia 09.05.2018r. do godz. 15:00.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert.
6. Kryterium oceny ofert:
1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium i ustaloną punktację: punktacja 0-100
(100%=100pkt).
2) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
oceny ofert w poszczególnej części zamówienia: najniższa cena – 100%.
3) Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: najniższa cena w poszczególnej części zamówienia
Wzór: Cn : Cb x 100
Sposób oceny: Cn - cena najniższa : Cb - cena badana x waga
4) Wynik - oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
6) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w poszczególnej części zamówienia Wykonawca
przedstawi w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego.
7) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu
ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
8) Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
7. Warunki udziału w podstępowaniu:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2) Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
3) Do ofert należy dołączyć szczegółowy program i tematykę warsztatów i pokazów naukowotechnicznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz harmonogram.
4) Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie
będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. Odrzucenie oferty/Unieważnienie postępowania.
1) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia podstępowania bez podania przyczyny.
10. Inne wymagania Zamawiającego wobec wykonawcy.
Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy określono w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

11. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
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referent ds. realizacji i rozliczenia projektu

