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Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.7313.8.2011 
dotyczy projektu „Nie tylko ksi ąŜką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w 

praktyce”.  
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Czeremcha 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji 
projektu Nr. WND-POKL.09.01.02-20-408/10 pt. „Nie tylko ksiąŜką uczeń Ŝyje, czyli 
wykorzystujemy wiedzę w praktyce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 
 
Specyfikację pomocy podano w załączniku do niniejszego zapytania. 
 
Łączna wartość zamówienia niniejszego projektu została oszacowana na kwotę poniŜej 14 
tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
– tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje 
się tej ustawy oraz procedur w niej określonych. 
 
Oferta powinna wskazywać cenę brutto danych pomocy, z wyodrębnieniem cen netto i 
podatku VAT oraz zawierać określenie wartości zamówienia netto i brutto.  
 
2.1.      Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
 
2.2. Czy moŜna składać oferty częściowe: tak. 
 
3. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia dot. pomocy dydaktycznych: do 31.04.2011 r. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia dot. materiałów biurowych: do 31.04.2011 r. 
 
 



4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien przesłać ofertę drogą mailową na adres spczeremcha@wp.pl ,  w 
zamkniętej kopercie drogą pocztową lub osobiście z dopiskiem: Oferta na pomoce 
dydaktyczne do projektu „Nie tylko ksiąŜką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w 
praktyce” w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.  
 
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
A. Oferta powinna być dostarczona na adres: Urząd Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14,  
17-240 Czeremcha, pokój Nr 16; 
B.  Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.03.2011 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 830 w siedzibie Urzędu Gminy w Czeremsze oraz na 
stronie internetowej pod adresem www.czeremcha.pl  
C.  Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
8. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia Zamawiający będzie się kierował: 
• kryterium ceny, za jaką zamówienie zostanie zrealizowane; 
• jakością oferowanych pomocy, ich zgodnością z zapotrzebowaniem Realizatora projektu; 
• stosunkiem ceny produktu do jakości. 
 
W przypadku braku moŜliwości wykonania zamówienia wyłącznie przez jednego wykonawcę 
(ze względu na róŜnorodność zamawianych pomocy dydaktycznych), przedmiotowe 
zamówienie moŜe zostać zrealizowane przez kilku wykonawców. Zamawiający wybierze z 
poszczególnych ofert te, które będą dla niego najkorzystniejsze. 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.czeremcha.pl oraz potwierdzi w/w fakt 
pisemnie. 
 
 
9. DODATKOWE INFORMACJE: 
• Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. mgr inŜ. Alina 

Plis Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czeremsze, pod numerem telefonu 85 685 00 14 oraz 
adresem email: spczeremcha@wp.pl  

 
10. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Lista pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, 
2. Projekt umowy, 
3. Oświadczenie. 

 
 
 
 
 Wójt Gminy Czeremcha 
 
   mgr Jerzy Szykuła 


