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Rozeznanie rynku   Nr 1/2020 

Dotyczy: projektu nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 pn. "Szkoła nowego wymiaru”  
 

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NETTO NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 
 W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO, ORAZ 50 TYŚ ZŁ NETTO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST DOSTAWA 
POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. Projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji,  
Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne 

 
Tryb udzielenia zamówienia:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 50 000 zł prowadzone jest w formie ROZEZNANIA RYNKU w ramach Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej - realizator projektu  
NIP: 8351008379  
Regon: 000204518 
Adres Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 
Adres email: projekt.rawa@interia.pl  
 
działający w imieniu Beneficjenta projektu: Powiat Rawski NIP: 8351606519 REGON: 750147633 ul. Plac Wolności 1, Rawa 
Mazowiecka 96-200 
          
Cel zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Szkoła nowego wymiaru” . Projekt finansowany ze 
środków RPO WŁ na lata 2014-2020 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Wspólny Słownik Zamówień  
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
 
2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
 
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   
Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć chemii, fizyki, biologii i geografii zgodnie z załącznikiem 1 – szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia 
 
Informacje dotyczące zamówienia: 

1. Miejsce realizacji zamówienia  Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej ul. 
Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym w ramach 
wyznaczonego przedziału czasowego. 

2. Termin realizacji dostawy: 30 dni od dnia wyboru oferty. 
 

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA   

1. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W całościowej cenie oferty musi być zawarty  całkowity koszt 
niezbędny do realizacji zamówienia wraz z podatkiem i dostawą i wniesieniem do szkoły dostawy. 

2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 30 dni od wyboru wykonawcy. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU   

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
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Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a wykonawcą, polegające w szczególności na:     

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;      

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w ofercie 
 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.  

 
VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY   

A. Sposób przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego 

zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.  
5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w 

innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.  
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony 

wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  
7. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby 

uprawnione.  
8. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,  zawierać adres lub siedzibę 

oferenta, numer telefonu,  być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.  
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT   

1. Elektronicznie: Oferta powinna  być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  
projekt.rawa@interia.pl 

2.  Ofertę należy przesłać elektronicznie  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2020 
3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:  

a.       złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
b. złożenie oferty na inny adres mailowy niż wskazany w zapytaniu ofertowym  

 
VIII. OCENA OFERT 

1. ustala się następujące kryteria oceny 
 

Lp. kryterium znaczenie w % 

1. cena – C  100 % 

  cena –100 pkt. 
 
Sposób dokonywania oceny ofert: 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla każdego zadania spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób obliczania kryterium    
Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt. 

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru: 
C = N : O x 100 
gdzie:  C – cena usługi; 
 N – cena oferty najtańszej; 
 O – cena oferty badanej  

Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.  
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IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:   

1. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie 
powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy  

2. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty;  

4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

  
XIII. DODATKOWEINFORMACJE   

1. Dodatkowych informacji udziela :  Justyna Tomaszewska tel. 661755855 e-mail:    projekt.rawa@interia.pl  
2. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelaka 

korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

XIV. ZAŁĄCZNIKI   
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy    
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