ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr OR.042.1.6.2011
nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

z dnia 09.03.2011 r.

na

zakup

pomocy

dydaktycznych

do

przeprowadzenia

dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole
Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu „Równy
start- indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej
gminy Dubicze Cerkiewne”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem
zasady konkurencyjności usług wykonywanych w ramach projektu

1. Zamawiający: Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne,
tel.856827981, mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl
2. Przedmiot zamówienia:
•
•

Pomoce dydaktyczne do zajęć indywidualizacji nauczania, w tym rozwijające
umiejętności językowe, komunikacyjne, społeczne, matematyczne, przyrodnicze,
manualne, w tym zestaw do nauki metoda dobrego startu – zał. 1
Sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 7-9
lat z wadami postawy i niska sprawnością fizyczną – zał. 2

KRYTERIUM OCENY OFERT
Oferty będą poddane ocenie wg następujących kryteriów:
Cena brutto - 100%
W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów (100) otrzyma oferta o najniższej
cenie brutto, pozostałe wg wzoru: C = (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej
oferty) x 100.
Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Termin realizacji zamówienia: marzec –grudzień 2011r.
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Zespół Szkół w
Dubiczach Cerkiewnych, ul. Parkowa 30 , tel. 856852004
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej
kopercie, na której należy umieścić napis: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr
OR.042.1.6.2011 z dnia 09.03.2011 r.”
MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY.
Ofertę można przesłać pocztą na adres Gmina Dubicze Cerkiewne, 17-204 Dubicze
Cerkiewne, ul. Główna 65 lub złożyć osobiście do pokoju nr 6. Rozpatrywane będą
jedynie oferty doręczone osobiście lub przez operatora pocztowego do czasu
określonego poniżej niezależnie od daty nadania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.
Ofertę złożyć należy do dnia 17.03.2011 r. do godz. 10.00.
1.

Wszystkie podmioty, które w sposób prawidłowy złożyły ofertę, zostaną poinformowane
o jej wynikach drogą pisemną.

2.

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski

