5 czerwca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel.: 89 621 20 11
fax: 89 621 20 10
e-mail: umig@pasym.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej w Pasymiu na potrzeby realizacji projektu pn.:
Wyższa jakość edukacji w gminie Pasym o numerze RPWM.02.02.01-28-0129/16 realizowanego w
ramach: Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kredki ołówkowe BIC – 13 opakowań
Flamastry – 10 opakowań
Farby plakatowe – 5 szt
Pastele suche – 5 sztuk
Pastele mokre – 5 sztuk
Klej w sztyfcie – 15 sztuk
Markery czerwone - 3 opakowania
Markery zielone – 3 opakowania
Markery niebieskie – 3 opakowania
Markery czarne – 3 opakowania
Nożyczki - 15 sztuk
Szary papier - 10 sztuk
Brystol biały – 10 sztuk
Brystol kolor – 10 sztuk
Brystol kolor ecri ( kremowy ) – 20 sztuk format A 2
Papier do ficzpartu - 2 sztuki
Antyrama format A2 – 20 sztuk
Antyrama format B1 – 4 sztuki
Blok techniczny A 4 biały – 10 sztuk
Blok techniczny A 3 biały - 10 sztuk
Blok techniczny A 3 kolorowy – 10 sztuk

Linijki 20 cm – 8 sztuk
Linijki 50 cm – 8 sztuk
Ekierki - 8 sztuk
Cyrkle – 8 sztuk
Tusz do drukarki Canon Pixma 630 – 8 sztuk
Papier fotograficzny matowy A 4 – 4 opakowania ( 100 szt. w op. )
Papier fotograficzny błyszczący A 4 -2 opakowania ( 100 szt. w opakowaniu )
Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla uczniów 90 x 130 cm, laminowana, z drążkami
( Jangar )
Było sobie życie – gra ( Jangar )
Zdrowe jedzenie na talerzu – 34 magnetyczne elementy ( Jangar.)
Pen driver 32 MB – 8 sztuk
Papier ksero kolorowy A 4 – 4 opakowania
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy.
4. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.06.2018 roku.
5. Kryteria oceny oferty:
Cena – znaczenie kryterium 100%
Oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
__________________ x 100 pkt
cena oferty badanej
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawi najtańszą ofertę.
6. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy będą powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej;
5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą czytelną
techniką. Z uwagi na pilny charakter zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie
elektronicznej na adres mailowy: przetargi@pasym.pl
2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 5 (sekretariat).
Oferty należy składać do 07.06.2018r. do godz. 17.00
9. Osoba do kontaktu:
Tomasz Lachowicz – inspektor Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, tel.:
89 621 20 11 wew. 35

Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański

