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ZAPYTANIE OFERTOWE nr GGiOŚ.7313.4.2011 
dotyczy projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III 

w Szkole Podstawowej w Czeremsze” 
 
        Gmina Czeremcha zaprasza do złożenia oferty na pomoce dydaktyczne do 
realizacji projektu „Indywidualizacja  procesu nauczania i wychowania klas I-III w 
Szkole Podstawowej w Czeremsze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach EFS. 
Parametry wyposażenia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Łączna wartość zamówienia niniejszego projektu, została oszacowana na kwotę poniżej 
14 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień 
publicznych – tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), przy udzielaniu niniejszego 
zamówienia nie stosuje się tej ustawy oraz procedur w niej określonych. 
 
Można składać oferty częściowe. 
 
Oferta powinna wskazywać cenę brutto za sprzęt wymieniony w załączniku,                    
z wyodrębnieniem cen netto i podatku VAT, oraz zawierać określenie wartości 
zamówienia netto i brutto. 
  
Ofertę w sprawie niniejszego zamówienia proszę przesłać w zamkniętej kopercie drogą 
pocztową lub dostarczyć osobiście z dopiskiem:  
Oferta na  pomoce dydaktyczne do projektu „Indywidualizacja  procesu nauczania 

i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Czeremsze”, 
do dnia 04.03.2011 r., do godz. 8:00 na adres:  
 

Urząd Gminy Czeremcha 
ul. Duboisa14 

17-240 Czeremcha 
 

mailto:ug_czeremcha@zetobi.com.pl
http://www.czeremcha.pl/


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2011r. o godzinie 08:30, pokój nr 6 Urzędu Gminy 
Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 
Liczy się data wpływu. 
 
Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie 
kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie ( cena=100%). W przypadku 
braku możliwości wykonania zamówienia wyłącznie przez jednego wykonawcę (ze 
względu na różnorodność zamawianych pomocy dydaktycznych) przedmiotowe 
zamówienie może zostać zrealizowane przez kilku wykonawców. 
 
 
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. mgr inż. Alina 
Plis Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czeremsze, pod nr telefonu 85 685 00 14 oraz 
adresem email: spczeremcha@wp.pl 
 
 
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Czeremcha 
www.czeremcha.pl 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wyposażenie dydaktyczne sal I -III do projektu Indywidualizacja 
„Indywidualizacja  procesu nauczania i wychowania klas I-III w Szkole 
Podstawowej w Czeremsze” – formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie, 
3. Załącznik nr 3 – projekt umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy Czeremcha 

       mgr Jerzy Szykuła  
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