L.Dz.: 96/RRP/AS/2012

Ogłoszenie nr

Zabrze, 09.01.2012

3/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Kopalnia Wiedzy” dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 1 Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zabytkowa Kopalnia Węgla
Kamiennego „Guido” w Zabrzu, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza Wykonawców do
przedstawienia oferty cenowej dotyczącej usługi polegającej na:

Dostawie materiałów biurowych związanych z realizacją projektu pn „Kopalnia Wiedzy”

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów o udzieleniu zamówienia
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

jest

dostawa

do

Zamawiającego

materiałów

biurowych

wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania. Zamówienie realizowane będzie jednorazowo.

Kod CPV:

30190000-7 (różny sprzęt i artykuły biurowe)
30197000-6 (drobny sprzęt biurowy)

Kryterium oceny ofert:

cena 100%.

Za najkorzystniejszą ofertą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin związania ofertą:

7 dni

Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załącznikiem nr 2.

Uwagi


nie dopuszcza się możliwości składania częściowych ofert;



nie dopuszcza się możliwości zaliczkowania;



wyniki

rozstrzygnięcia

zostaną

zamieszczone

na

stronie

internetowej

www.kopalniaguido.pl

Istotne postanowienia przyszłej umowy:


termin rozpoczęcia realizacji przedmiot zamówienia – dzień podpisania umowy;



termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do 20.01.2012 rok.



kwota usługi obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia;



zapłata za usługę na rzecz Wykonawcy nastąpi w jednej transzy, w wysokości 100% kwoty
umownej;



podstawą do zapłaty za usługę stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego
protokół odbioru końcowego z wykonanego przedmiotu Umowy oraz prawidłowo
wystawiona i dostarczona Zamawiającemu faktura VAT;



zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.

Ofertę prosimy przesłać :
pocztą na adres – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu
ul. 3 Maja 93 41-800 Zabrze, sekretariat – pokój nr 26,
lub faxem na nr (32) 271 48 59

Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin przesłania oferty :
Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 16.01.2012 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 16.01.2012 o godz. 11:00. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz ofertowy,
3. Umowa.

Z poważaniem
ZKWK „GUIDO” w Zabrzu
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk

Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

