
Nasutów, dnia 24.10.2018 r.  
 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych 

równowartości kwoty 30 000,00 Euro 
 

na: Dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych   
 

  

1. Pełna nazwa Zamawiającego: Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,  
oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, Nasutów 

209A, 21-025 Niemce, tel/fax: 81 7566475 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Nasutowie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. 

a) okres gwarancji: min. 24 miesiące 
b) warunki płatności: Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem z 

konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT (rachunku) 

wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej po protokolarnym odbiorze przedmiotu 

zamówienia. 

Termin płatności faktury: 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. 
 Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
14 dni od daty zawarcia umowy 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć:  
a) przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Nasutowie, 21-025 Niemce, Nasutów 209A  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Dostawę pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych”. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
     b)  w wersji elektronicznej  na e-mail: nasutowszkola@interia.pl 
 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.10.2018 r do godz. 13.00 

c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz oferty, 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, 

c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

7. Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 
W sytuacji złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców 

do złożenia ofert dodatkowych. 



8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

do 50%  wartości zamówienia podstawowego. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 

 

 
Nasutów, dnia 24.10.2018    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie 

 

     /-/ Ewa Godlewska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


