
 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/1-2013                                                Kawęczyn, dnia 23.05.2013r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

na potrzeby realizacji projektu: „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 

Kawęczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych                

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego             

w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy (Dz. U.   

z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia 

negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony 

dostawca, na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci 

– nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”. 

 

 1.Nazwa i adres Zamawiającego: 

      Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480, 

      NIP 668-187-54-86. tel: 63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl,fax: 63 288 59 40 

     www.kaweczyn.pl  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych  

wykorzystywanych przy realizacji projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół 

Gminy Kawęczyn”. Załączniki nr 2 do niniejszego Zapytania zawiera szczegółowy wykaz 

materiałów promocyjnych oraz przewidywane ilości. 

 

3.Termin realizacji: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 24.06.2013 r. 

 

4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

 

5.Kryterium oceny ofert  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa – 100% 

Cena oferty musi być podana w PLN  cyfrowo, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT 

 

6. Sposób przygotowania oferty cenowej: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

mailto:ugkaweczyn@kaweczyn.pl,fax
http://www.kaweczyn.pl/
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- sporządzona w języku polskim, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail/fax 

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

 

7.Miejsce oraz termin składania ofert 

- Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: stefanowska@kaweczyn.pl lub faksem na nr: 63 288 59 40 lub poczty, 

kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

(pokój nr 1) do dnia 07.06.2013 r. 

- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.06.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie 

ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej pod adresem 

www.kaweczyn.pl . 

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

      

12. Załączniki: 
- Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 

- Zał. nr 2 – Formularz cenowy i wykaz środków czystości 

- Zał. nr 3 – Wzór naklejki 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                              Kierownik Projektu 

                                                                                                                      /-/ Jolanta Agata Bryzgalska 
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Załącznik 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa:     ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej     : ...............................................   

Strona internetowa:     ................................................   

Numer telefonu:     ……........................................  

Numer faksu:                ….............................................  

Numer REGON:     ................................................ 

Numer NIP:      ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Gmina Kawęczyn  

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn  

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do  zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na 

potrzeby realizacji projektu pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 

Kawęczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Numer sprawy: POKL.9.1.2/6-2013 oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

 

Wartość zamówienia 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

Ponadto oświadczamy że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, maksymalnym terminem realizacji  zamówienia     

i akceptujemy je bez zastrzeżeń, 

2.Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 24.06.2013 r.  
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Załącznik 2 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

wykaz artykułów promocyjnych 

 

 
Lp. Nazwa towaru  (+ min. j.m. opakowania)                                                     Ilość  Cena (brutto) za 

szt. 

Razem (ilość x 

cena) 

1. 
długopis Kosmo metalowy +  jednostronny grawer 
(kol. wkładu niebieski) lub o tożsamych parametrach 20 szt. 

  

2. teczka skrz. na rzep (kol. zielona) 
+ naklejka 20 szt 

  

3. 

blok w kratę A4 50k + nadruk czarno-biały 20 szt. 

  

4. 

Pendrive o pojemności 4 gb +jednostronny grawer 20 szt. 

  

RAZEM  
 
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………… 
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Załącznik 3 

WZÓR  NAKLEJKI 

 

1. Teczka - przykład naklejki o współfinansowaniu na teczkę w ramach projektu „Nasze dzieci – 

nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”. Naklejka umieszczona na froncie u góry 

teczki, w widocznym miejscu informujące o współfinansowaniu zakupu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznakowanie rzeczy musi być 

wykonane zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Rozmiar naklejki 10 cm x 4cm) 

2. Długopis – grawer na korpusie długopisu - 3 logotypy (w jednym kolorze- białym) dostarczone 

przez Zamawiającego – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO 

KL – w wielkości proporcjonalnej do wielkości długopisu.  

 

3. Notatnik - na każdej stronie w nagłówku muszą zostać umieszczone 3 czarno-białe logotypy 

dostarczone przez Zamawiającego – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów       

w ramach PO KL, natomiast w stopce zapis: "Zakup współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". 

 

4. Pendrive -  3 logotypy (w jednym kolorze- białym) dostarczone przez Zamawiającego – zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL – w wielkości proporcjonalnej 

do wielkości pendrive.  

 

 
 


