MGZO.2440.100.1.2016.ADIV

Sztum, dnia 29.11.2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto
pn.: Dostawa mebli do oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn.:
Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście
i Gminie Sztum Mieście i Gminie Sztum
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
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 7.3014.00
tel./faks: 55 640 6327

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym rozeznania rynku zgodnie z Rozdziałem 6. Tryb
uproszczony wydatki o wartości od 20 tys. zł. do 50 tys. zł. netto włącznie oraz poniżej 20 tys. zł. netto
Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania
środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli przedszkolnych do oddziałów przedszkolnych
Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie z
siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum oraz do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w
Czerninie ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący
odpowiednio Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji przedmiotu zamówienia
określa projekt umowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV) 39161000–8 meble przedszkolne

IV.

Kryteria wyboru 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: najniższa cena – 100%.
3. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: najniższa cena
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.
V.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. 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.
2. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

VI. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i dostarczyć na adres: MiejskoGminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum (sekretariat pok. 46) lub
przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:katarzyna.krzyzykowska@mgzosztum.pl
do 05.12.2016r do godz. 11.00.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą
rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
ubiegali się ̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji
na stronie internetowej Zamawiającego bip.sztum.pl.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego
bez podania przyczyn.
IX. Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.
Zatwierdzam:
Katarzyna Krzyżykowska
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

