
 

 
Zamość, dnia 27 czerwca 2019 r. 

7/BŻ/ZO/2019 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR   

I. CZEŚĆ A*   

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma”  
ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość;  
NIP: 9223050123, REGON: 360189524,  
tel. 537 909 709, 664 051 457 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do żłobka na potrzeby Zamojskie 
Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu 
„BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, 
Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w 
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty). 

Zamówienie jest podzielone na IV pakiety: 

I. Sprzęt AGD 

II. Sprzęt multimedialny 

III. Wyposażenie gastronomiczne 

IV. Wyposażenie czystościowe 

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne (jedna lub kilka) części zamówienia 
[poszczególne pakiety]. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i objęte min. 
dwuletnią gwarancją (dotyczy pakietów I – III). 

 
NAZWA I KOD CPV:                                                                                                   
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego; 

32322000-6 - Urządzenia multimedialne; 

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny; 

 

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie należy wykonać w terminie 10 dni od podpisania umowy. 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY”  
 
1. Oferty złożone po terminie składania ofert lub nie spełniające wymagań Zamawiającego nie 
będą podlegały ocenie i wyborowi według kryteriów wymienionych w pkt. 2 
2. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium oceny, którym 
jest „Cena - 100%”.  
3. Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.   
 

Uwaga: 
Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do 



 

zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz 
z ofertą.  
Wykonawcy oprócz załączników 1 – 4 wraz z ofertą winni przedłożyć dokument (np. 
oferta handlowa, zestawienie materiałowe) umożliwiający weryfikację zgodności 
oferowanego towaru z zapytaniem ofertowym. 
 
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za 
pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz 
hasłem „Oferta na dostawę wyposażenia – 7/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów): 
 
zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com  

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 5 lipca 2019 roku o godz. 12.00 

  

II. CZĘŚĆ B** 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY ICH SPEŁNIANIA 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 
OCENY OFERT 
………………………………………………………………………………………………................. 
 
4. INFORMACE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 
Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w przypadku gdy zmiana nie prowadzi 
do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający lub wykonawca, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć lub zaistnieje  konieczność zrealizowania dostawy 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 
w dokumentacji. 
 
6. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

     ……………………………………….……..……………. 
Data i podpis Zamawiającego 

*część A wypełnia się dla wszystkich zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. EUR 
**część B wypełnia się obligatoryjnie dla zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. 
EUR – 50 tys. PLN oraz fakultatywnie dla zamówień publicznych o wartości poniżej 50 tys. 
PLN – 2 tys. PLN. 

mailto:zamówienia.bajkowyzlobek@gmail.com

