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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

DOTYCZY: „ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH” 
 

ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiający  Gmina Drezdenko 
Adres ul. Warszawska 1, 66 - 530 Drezdenko 
REGON 210966757 
NIP 595-000-70-25 
Osoba upoważniona do 
kontaktów 

Tomasz Fiedler 

Telefon 95 762 02 02 

Fax 95 762 02 20  
e-mail przetargi@drezdenko.pl  
Strona www www.bip.drezdenko.pl  
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia  
Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych 
zgodnie z załącznikiem A do zaproszenia. 
 

Termin wykonania  14 dni od  podpisania umowy 
Miejsce wykonania 
zamówienia 

Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku 

Szczegółowa deskrypcja 
kodem CPV 

39.16.21.00-6 - Pomoce dydaktyczne 

 
OFERTA 
 
Warunki udziału w 
postępowaniu 

Wykonanie co najmniej 1 dostawy materiałów dydaktycznych  o 
wartości min. 500,00 zł. 

Dokumenty na 
potwierdzenie spełniania 
warunków 

Oświadczenie oferenta – zał. nr 2. 

Wykluczenie z 
postępowania 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty,        
które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z    
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy  osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

1.  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 
spółki osobowej; 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub 



zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
4. pozostawanie   w   związku   małżeńskim,   w   stosunku   

pokrewieństwa   lub   powinowactwa   w   linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty 
niespełniające warunków udziału w postępowaniu. 

Wymagana zawartość 
oferty 

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące 
dokumenty:  
1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,  
2) oświadczenie Oferenta że spełnia warunki udziału w 
postępowaniu wg załączonego wzoru - zał. nr 2,  
3)  zaparafowany wzór umowy – zał. nr 3,  
 
Powyższe dokumenty dostępne są do pobrania na stronie 
www.bip.drezdenko.pl zakładka Zamówienia Publiczne > Zaproszenia 

do składania ofert.  
 
Opis sposobu przygotowania oferty:  
1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco „Oferta nie otwierać przed 
22.03.2012 godz. 09:30” 

2)  Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i 
słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku 
polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy 
wypełnić czytelną i trwałą techniką. 

Kryteria oceny ofert Cena – 100 %  
Sposób obliczenia ceny Cena  powinna zawierać:  

1)  wartość dostawy  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,  
2)  obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.  
3) Cena podana przez Oferenta za świadczoną dostawę, jest 
obowiązująca przez okres ważności  umowy  i nie będzie podlegała 
waloryzacji w okresie jej trwania.  

Miejsce i termin złożenia 
oferty 

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2012, do godz. 
9:00 w siedzibie Zamawiającego  
2)  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym 
powyżej  zostanie Oferentowi zwrócona  bez otwierania.  

Miejsce i termin otwarcia 
oferty 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.03.2012r., o  godz. 
9.30. w siedzibie Zamawiającego   
  

Warunki dodatkowe Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym 
etapie postępowania.  
Zamawiający  zastrzega możliwość unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyn unieważnienia.  
Zamawiający  zastrzega możliwość żądania uzupełnienia 
dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków 
konkurencji pomiędzy oferentami.  

Załączniki:  1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,  
2) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki udziału w 
postępowaniu wg załączonego wzoru - zał. nr 2,  
3)  zaparafowany wzór umowy – zał. nr 3.  

      
      07.03.2012    BURMISTRZ  DREZDENKA 
                                  /-/  Maciej Pietruszak 
                          ………………………………………..  
                                (data i podpis zamawiającego)  


