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Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 
 
 
Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania 
Wykonawców, kieruję zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.  
 

I. Zamawiający 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Świątkach im. Majora Henryka 
Sucharskiego z siedzibą w Świątkach 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Do niniejszego postępowanie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klasy czwartej 
szkoły podstawowej. 

2. Zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia: 
 

L.p. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo 
Liczba 

zamawianych 
egzemplarzy 

1 2 3 4 5 6 

Podręczniki 

1 matematyka 
Matematyka 
z kluczem 

M.Braun 
A.Mańkowska 
M.Paszyńska 

Nowa Era 35 

2 język polski Teraz polski A.Klimowicz Nowa Era 35 

3 historia Wczoraj i dziś G.Wojciechowski Nowa Era 35 

4 przyroda 
Na tropach 
przyrody 

M.Braun 
W.Grajkowski 
M.Wieckowski 

Nowa Era 35 

5 
zajęcia 
komputerowe 

To lubię 
M.Kęska 

Nowa Era 35 

6 
zajęcia 
techniczne 

Jak to działa? 
L.Łabędzki 
M.Łabęcka 

Nowa Era 35 

7 plastyka Do dzieła 
J.Lukas 
K.Onak 

Nowa Era 35 

8 muzyka I gra muzyka 
M.Gromek 
G.Kilbach 

Nowa Era 35 

Materiały edukacyjne 

 - - - - - 

 - - - - - 

Materiały ćwiczeniowe 

1 matematyka 
Matematyka 
z kluczem cz. I i II 

M.Braun 
A.Mańkowska 
M.Paszyńska 

Nowa Era 35 
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2 język polski Teraz polski 
A.Klimowicz 
K.Brząkalik 

Nowa Era 35 

3 przyroda 
Na tropach 
przyrody 

M.Braun 
W.Grajkowski 
M.Wieckowski 

Nowa Era 35 

4 plastyka Masz talent - Nowa Era 35 
5 muzyka I gra muzyka - Nowa Era 35 

 
 

3. Dostarczone podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe muszą być 
nowe, wolne od wad.  

4. Zamawiający nie dopuszcza (dopuszcza) składania/e ofert częściowych.  
 
IV. Termin realizacji zamówienia 

 
1. Termin realizacji zamówienia wyznacza się od dnia podpisania umowy do dnia 

20 sierpnia br.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że od 21 sierpnia do 20 września br. odbędzie się 

dostosowanie liczby zamawianych i dostarczonych egzemplarzy do rzeczywistej liczby 
uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

3. W przypadku, gdy rzeczywista liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest 
zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest 
niższa od liczby ustalonej w punkcie III.2. rubryka 6, Zamawiający zwróci Wykonawcy 
niewykorzystane egzemplarze w stanie niepogorszonym w terminie do 20 września br.  

4. W przypadku, gdy rzeczywista liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest 
zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest 
wyższa od liczby ustalonej w punkcie III.2. rubryka 6, Zamawiający dokona dodatkowego 
zamówienia a Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze 
 w terminie do 20 września br. 

 
V. Termin złożenia oferty 

 
1. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru który stanowi druk oferty załączony do 

niniejszego zaproszenia.  
2. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania oferenta. 
3. Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2015 roku do godziny 1500 w wersji papierowej, 

pocztą, kurierem lub osobiście na adres  Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła 
Podstawowa w Świątkach im. Majora Henryka Sucharskiego 11-008 Świątki 95 

 
VI. Wybór oferty 

 
1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, który nie zostanie 

wykluczony z postępowania, jego oferta nie zostanie odrzucona a oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów. 

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto w PLN. 
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty dostawy przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego.  
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4. Zamawiający wybierze tego wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za 
realizację przedmiotu zamówienia. 

 
VII. Pozostałe postanowienia 

 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze 

odwoławczej. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 
3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia 

Zamówienia bez podania przyczyny. 
4. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 

(89) 61 69 021 lub mailem: szkola@spswiatki.edu.pl. 
 

 
 


