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Kościerzyna, 18.08.2017r.
Wg rozdzielnika
Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej
Kościerzyna w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich
uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja,
Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub przedmiot
zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia,
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakości nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów i działań,
b) wykonania przedmiotu zamówienia po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
c) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu
zamówienia.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena
100%
4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez zleceniobiorcę),
2. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a. wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2017r., do godziny 15:30 w zaklejonej
kopercie w siedzibie zamawiającego, t j . budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a,
sekretariat, I piętro.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych
Gminy Miejskiej Kościerzyna”.
Propozycje cenowe, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.
7. Wydział prowadzący - Wydział Rozwoju i Promocji, osoba uprawniona do kontaktów
z Wykonawcami:
Magdalena Zagórska – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Kościerzynie,
tel. 58 680 23 39, e-mail: m.zagorska@koscierzyna.gda.pl
8. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez
podawania przyczyny.

Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Propozycja cenowa
3. Oświadczenia wykonawcy
4. Projekt Umowy zawierający Wykaz pomocy dydaktycznych z podziałem na placówki oświatowe miejsca dostawy

