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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30,000 EURO 

 

 

1) opis przedmiotu zamówienia: W ramach zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dotacja 

celowa w 2018 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”, 

finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać dla potrzeb Zamawiającego usługę polegającą na zakupie i dostawie podręczników 

dostępnych na rynku księgarskim i dostawie do siedziby Zamawiającego.  

2) termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: zaproszenie do składania ofert. 

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy. 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: telefonicznie i mailowo z P. Magdaleną Gatlik 

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy. 

7) termin związania ofertą: 30 dni. 

8) opis sposobu przygotowywania ofert: w formie mailowej z podanymi cenami brutto za 

poszczególne tytuły. 

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: sekretariat w siedzibie zamawiającego, termin 

składania – do godziny 9:00 03.09.2018 , termin otwarcia ofert – od godziny 9:30 03.09.2018. 

10) opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca w złożonej ofercie winien zaoferować kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną cenę, uwzględniając wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. Cena powinna być wyrażono cyfrowo w złotych polskich 

(zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz 

określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego – cena brutto. Ustalenie 
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prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Cena oferty zawiera 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 

zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena brutto  

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: mailowe powiadomienie o wyborze oferty. 

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda 

wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy. 

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach: wzory umów. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30,000 euro, udostępnionego na stronie internetowej blind.krakow.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 

….…………………………………………… 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 


