Gniezno, dnia 09.02.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający:
Powiat Gnieźnieński/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
ul. Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno
tel. 61 4265341
adres e-mail: sekretariat@ckziu.gniezno.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności
zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 , w związku z realizacją projektu pt. „Zawodowy Sukces – nowa jakość
w zawodzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
•

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pomocy dydaktycznych w postaci gier edukacyjnych do
prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Zawodowy Sukces – nowa
jakość w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
- 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
– tryb konkursowy realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie
nr RPWP.08.03.01-30-0027/18-01. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z wykazem
w specyfikacji stanowiący pkt. 4.1 zapytania ofertowego.
4. Specyfikacja:
4.1. Specyfikację opisu zamówienia zawiera tabela nr 1. Wykaz pomocy dydaktycznych w postaci gier
edukacyjnych.
Tabela nr 1. Wykaz pomocy dydaktycznych w postaci gier edukacyjnych (dixit, story cubes)
Lp.
1.
2.
3.

Opis przedmiotu zamówienia
Gra edukacyjna Dixit
Gra edukacyjna Dixit Odyseja
Gra edukacyjna Dixit Wizje
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gra edukacyjna Story Cubes Bohaterowie
Gra edukacyjna Story Cubes Science Fiction
Gra edukacyjna Story Cubes Przygody
Gra edukacyjna Story Cubes Sekrety
Gra edukacyjna Story Cubes Fantasia
Gra edukacyjna Story Cubes Max Rebel
Gra edukacyjna Story Cubes Podróże
Gra edukacyjna Poker osobowości (Komplet
(pomoce, instrukcja, arkusze-bloczek)
Poker Osobowościowy - arkusze (bloczek 100szt.)

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
4szt

4.2. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz od
obciążeń prawami osób trzecich i pochodzące z legalnych źródeł. Dostarczone pomoce muszą posiadać
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, warunki gwarancji, licencji, które należy
dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
4.3. Dostawa odbędzie się transportem wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. Ponadto wykonawca
poniesie wszelkie niezbędne koszty z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia,
a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu do czasu
odbioru i udzielenia gwarancji.
4.4. Oferowany przez wykonawcę pomoce dydaktyczne będą posiadać (charakteryzować się)
wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w pkt. 4.1
4.5. Miejsce dostawy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno, Sekretariat pokój nr 100, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w zakresie:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
b. posiadania niezbędnego potencjału technicznego
c. zdolności zawodowej wykonawcy
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
• Oświadczenie o spełnieniu warunków, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• Oświadczenie
personelu
projektu/
oferentów,
uczestników
komisji
przetargowych/Wykonawców/Osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób ich oceny:
6.1. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
cena - 100 %
6.3. Sposób oceny ofert – cena oferty 100 %
W kryterium cena ocenie podlega cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia.
Ocenę – 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione
według wzoru:
𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚
liczba punktów oferty badanej =
x 100% x 100
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
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W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6.4. Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Termin realizacji:
7.1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
8. Sposób obliczenia ceny oferty:
8.1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia (tj. m.in. koszty produktu, dostawy, załadunku,
rozładunku, ubezpieczenia).
8.2. Cenę oferty należy obliczyć w formularzu oferty. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
8.3. W formularzu oferty należy podać ceny jednostkowe brutto. Podane ceny jednostkowe brutto należy
odpowiednio pomnożyć przez ilość zamawianego asortymentu. Otrzymane wartości należy zsumować.
Tak obliczona cena stanowić będzie cenę oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym.
8.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
8.5. Podane ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Opis przygotowania oferty:
9.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
9.2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
9.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
9.4. Do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów
prawa lub dokumentów rejestrowych, UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
b) Oświadczenie o spełnienie warunków i o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego
c)Oświadczenie
personelu
projektu/
oferentów,
uczestników
komisji
przetargowych/Wykonawców/Osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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10. Miejsce, termin, oraz sposób składania i otwarcia ofert:
10.1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz
z załącznikami nr 2 i 3 do zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres e-mailem:
sekretariat@ckziu.gniezno.pl w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 10.00 wpisując w tytule:
„Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/2021- pomoce dydaktyczne – w postaci gier edukacyjnych do
prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w projekcie pn. „Zawodowy Sukces – nowa jakość
w zawodzie”.
10.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego lub jej wpływ
drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową.
10.3. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone.
11. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:
11.1. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
udostępni informację na stronie www.ckziu.gniezno.pl .
11.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
11.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający
może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
12. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji ws. zapytania ofertowego udziela Pani Liliana Praczyk tel. 607 869 439,
pn – pt 8.00 – 14.00 oraz adres e-mail: sekretariat@ckziu.gniezno.pl
13. Załączniki:
Załącznikami niniejszego zamówienia ofertowego stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnienie warunków i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie personelu projektu/ oferentów, uczestników komisji
przetargowych/Wykonawców/Osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
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