
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2012

Miejski Zakład Obsługi  Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do 
złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu miasta 
Ostrów  Mazowiecka  w  ramach  projektu  „Indywidualizacja  procesu  nauczania” 
POKL.09.01.02.14-359/11  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  zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamawiający:
Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3-go Maja 66
tel. 29 6795458

1. Tryb postępowania:
Łączna wartość zamówienia zapytania ofertowego oszacowana została na kwotę poniżej 
14.000  euro  (  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.) i realizowane są w 
oparciu o art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  wraz  z  dostawą  pomocy  dydaktycznych  w 

ramach  realizacji  zajęć  dodatkowych  wspierających  indywidualizację  procesu 
dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 
ramach  projektu  „Indywidualizacja  procesu  nauczania”  współfinansowanego  ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
krajowego w ramach POKL:

1) Edu  Sensu  Dysleksja  –  specjalistyczne  oprogramowanie  wspomagające 
profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną w ilości 2 sztuk. jako pomoc do 
prowadzenia  zajęć  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w czytaniu  i 
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2) Eduterapeutica dyskalkulia – multimedialny program do wczesnej diagnozy i 
terapii  problemów  w  nauce  matematyki  w  ilości  2  sztuk  jako  pomoc  do 
prowadzenia  zajęć  dla  dzieci  z  trudnościami  w  zdobywaniu  umiejętności 
matematycznych

Eduterapeutica. Logopedia. Pakiet rozszerzony z bogatym zestawem scenariuszy 
terapeutycznych  - sztuk 1, 
- dźwiękowe sześciany – 1 sztuka
- Grzybobranie – gra logopedyczna – 1 sztuka
-  Co  się  wydarzyło  ?  –  1  sztuka  jako  pomoce  do  prowadzenia  zajęć 
logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz:

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do:
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1) Pakiet  1. Szkoła  Podstawowa  Nr  1,  ul.  Partyzantów  39,  07-300  Ostrów 
Mazowiecka  -  Eduterapeutica.  Logopedia.  Pakiet  rozszerzony  z  bogatym 
zestawem scenariuszy terapeutycznych  - sztuk 1;

- dźwiękowe sześciany – 1 sztuka
- Grzybobranie – gra logopedyczna – 1 sztuka
- Co się wydarzyło ? – 1 sztuka

2) Pakiet 2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka  -  Edu  Sensu  Dysleksja  –  specjalistyczne  oprogramowanie 
wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną w ilości 1 sztuka 
oraz  Eduterapeutica  dyskalkulia  –  multimedialny  program  do  wczesnej 
diagnozy i terapii problemów w nauce matematyki w ilości 1 sztuka.

3) Pakiet 3. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-
300  Ostrów  Mazowiecka  -  Edu  Sensu  Dysleksja  –  specjalistyczne 
oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną 
w ilości 1 sztuka oraz Eduterapeutica dyskalkulia – multimedialny program 
do wczesnej diagnozy i  terapii  problemów w nauce matematyki  w ilości  1 
sztuka.

3. Wykonawca  udzieli  na  dostarczony  przedmiot  zamówienia  gwarancji  jakości  i 
rękojmi na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy.

2. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – 21 dni od zawarcia umowy.
3. Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę według załącznika nr 3 należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać 
oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i numerem 
telefonu wykonawcy oraz opisem: „Doposażenie bazy dydaktycznej szkól podstawowych 
z  terenu  miasta  Ostrów  Mazowiecka  w  ramach  projektu  „Indywidualizacja  procesu 
nauczania”.

4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do 17 sierpnia 2012 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 1.

5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia  17  sierpnia  2012  r.  o  godz.  12.15 w  siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 1.

6. Kryteria oceny oferty 
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną. 

7. Opis sposobu obliczenia ceny
1)  Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  z  tytułu  należnej  oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać 
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wszelkie  składniki  związane  z  wykonaniem  zamówienia,  takie  jak  koszty  dostawy, 
(transportu), zainstalowanie programów, podatek VAT.

2)Cena  ofertowa  jest  to  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  części  przedmiotu 
zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3) Cenę ofertową należy podać cyfrowo w walucie PLN.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet zamówienia.

8. Osoba upoważniona do kontaktów; Anna Łępicka 29 6795458
9.  Warunki  składania  ofert   oraz  opis  sposobu  dokonania  oceny  spełniania  tych 
warunków
1) Oferty składać  mogą  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)  Ofertę  mogą  składać  Wykonawcy ,  którzy posiadają  uprawnienia  do wykonywania 
określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich 
posiadania. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 
na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 1.

10.  Wykaz oświadczeń,  jakie  mają dostarczyć   wykonawcy w celu  potwierdzenia 
spełnienia warunków składania oferty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. 2.

3)  Oświadczenie  że  wobec  Wykonawcy  nie  otwarto  likwidacji  ani  nie  ogłoszono 
upadłości.

11.  Do  spraw  nieuregulowanych  niniejszym  zapytaniem  zastosowanie  mają  przepisy 
ustawy z prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3) formularz cenowy – pomoce dydaktyczne

4) wzór umowy

5) wzór oferty
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Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA OFERTY

………………………….
        pieczęć wykonawcy

Dyrektor 
Miejskiego Zakładu Obsługi
Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  w  ramach 
projektu  „Indywidualizacja  procesu  nauczania”  POKL.09.01.02.14-359/11  oferujemy 
wykonanie i przedmiotu zamówienia, za niżej określoną kwotę:

Cena ofertowa
Zakup  pomocy  dydaktycznych  –  programów  specjalistycznych  -  w  ramach  projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania” 

cena za wykonanie zadania  wynosi kwotę netto ………………….. zł.
słownie: …………………………………………………………………
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …………%
wynosi kwotę brutto ……………………
słownie: ………………………………………………………………..

2) oświadczamy, że:

1) termin płatności za wykonany przedmiotu umowy ………… dni od daty wystawienia 
faktury;

2) termin wykonania  przedmiotu umowy …………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………….
2) ………………………………….

………………………….dnia, …………………                 ………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 1

Wykonawca………………………

Oświadczenie 

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w trybie 

zapytania ofertowego na doposażenie bazy szkól podstawowych w pomoce dydaktyczne oświadczam/

my,  że zgodnie  z art.  22  ust.  1  pkt  1-4  ustawy  z dnia 29 stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;

4. znajduję/emy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia.

........................., dn. .........................                              ........................................................
      Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załącznik nr 2

Wykonawca………………….

Oświadczenie 

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w trybie 

zapytania  ofertowego  na  doposażenie   szkól  podstawowych  w  pomoce  dydaktyczne  w  ramach 

projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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