Zapytanie ofertowe

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości
nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł. (rozeznanie rynku), pn.:
„Dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach
dotacji docelowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2017
Zamawiający
Gimnazjum 122 im. gen. Charles’a de Gaulle’a
03-188 Warszawa
ul. Vincenta van Gogha 1
Tel. 22 884-43-80
e-mail: sekretariat@zs.waw.pl
I. Przedmiot zamówienia
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późniejszymi zmianami).
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych dla klas II i III gimnazjum w ramach dotacji docelowej MEN
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla I i II klas
Gimnazjum 122 im. gen. Charles’a de Gaulle’a
1.

Dostawa obejmuje podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, których
szacunkowa ilość i rodzaje zostały szczegółowo wymienione w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1.

2.

Termin dostawy maksymalnie do 30.08.2017r.

3.

Termin płatności niezwłocznie po otrzymaniu dotacji, (przelewem na konto wskazane na
fakturze VAT, wystawionej przez Dostawcę), nie później niż do końca listopada 2017

4.

Dostawca może wystawić fakturę na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego odbiór
ilościowy i jakościowy podpisanego przez Zamawiającego.

III. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
a. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz winien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
b. Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Przedmiotu zamówienia w zakresie i w

sposób zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1, stanowiącym formularz oferty złożony
przez Wykonawcę.
c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
d. Dostawa może nastąpić w dni robocze w godzinach od 8.00 do15.00. Po uprzednim
uzgodnieniu terminu Dostawy z Zamawiającym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych
przed planowanym terminem dostawy.
IV. Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Zapoznają się

z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia nie wniosą żadnych

zastrzeżeń i uznają się za związanych określonymi w nich postanowieniami

V. Kryteria oceny warunków wymaganych od Wykonawców
1.

Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunki, o których mowa w ust III na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2.

2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia” - „nie spełnia”

3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego płatne będzie przez
Zamawiającego na podstawie rachunku/faktury wystawionego/-ej przez Oferenta.

4.

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu dostawy, na zasadach i terminach określonych
w ust I pkt 3

VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta wraz z uzupełnionym Załącznikiem nr 1 oraz niezbędnymi załącznikami
i oświadczeniami powinna zostać przesłana, doręczona osobiście/listownie (decyduje data
wpływu) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego : przy ul. Vincenta van Gogha 1
w sekretariacie nr 087

do dnia 23 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 15,00

(z dopiskiem – zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych).
2. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego, wyniki oceny zostaną
upublicznione i przekazane oferentom.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
3. Kryterium
Cena łączna brutto oferty
Termin realizacji zamówienia

Znaczenie
kryterium

procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

80%
20%

80 punktów
20 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P1(C) =
gdzie:
P1(C)
Cmin
C1
Max (C)

C min
x Max (C)
C1

ilość punktów jakie otrzyma oferta "1" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "1";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Zasady oceny kryterium „termin realizacji zamówienia”:
Dostawa w terminie od 21.08.2017r. do 22.08.2017r. – 20 pkt
Dostawa w terminie od 23.08.2017 do do 24.08.2017r. – 10 pkt
Dostawa później niż 25.08.2017 r. – 0 pkt
1.

Ostateczna ocena punktowa oferty
Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu
punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z ceną niższą.
VIII. Tryb składnia ofert i zawiadomienia o wyniku

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
3. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz umieści tę
informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.zs.waw.pl
IX. Dodatkowe informacje
1. Zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania do zlecenia wykonania
dostaw.
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie poprzez e-mail oraz telefonicznie.
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej
(e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.zs.waw.pl

4. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w
ofercie.
5. Nabywcą przedmiotu zamówienia będzie:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-224-84-81
6. Odbiorcą / Płatnikiem za zrealizowanie dostawy będzie:
Zespół Szkół Nr 106
Ul. Vincenta van Gogha 1
03-188 Warszawa
Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor Bożena Pachana pod numerem telefonu 22-884-4380 lub pod adresem email: sekretariat@zs.waw.pl
X. Załączniki
1. Oferta (formularz ofertowy) – zał. nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2

