
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych 
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-32-61/(15) 864-83-04
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno-
przyrodniczej  w  Szkole  podstawowej  w  Mostkach  oraz  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  w
Staszowie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr1 do niniejszej dokumentacji oraz
przeszkolenie  czterech  nauczycieli  w  zakresie  obsługi  zakupionego  sprzętu  i  pomocy
dydaktycznych. 

                                                                                                   (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia: Dostawa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  Zakup  i  dostawa  pomocy  dydaktycznych  do  wyposażenia  pracowni
edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Mostkach oraz w Szkole Podstawowej nr 3
w  Staszowie  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym  załącznik  nr1  do  niniejszej  dokumentacji  oraz
przeszkolenie czterech nauczycieli w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w
ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie
Staszów”  dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  w Kielcach w ramach Programu Dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego pn.  „Pracownia
Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Szkole Podstawowej”.

CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
CPV 80500000-9 -Usługi  szkoleniowe

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 215 lub telefonicznie
pod numerem tel.8648316
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy Staszów
Mirosław Wyrzykowski- inspektor

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15.09.2017.
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4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i
uprawnienia niezbędne do należytego realizowania przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający wymaga, żeby dostarczone pomoce:
 Objęte były 12-miesięczną gwarancją jakości i rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania 

protokołu przekazania wyposażenia, 
 Były nowe kompletne, wykonane w ramach bezpiecznej technologii oraz żeby spełniały 

wymagania obowiązujących norm, 
 Posiadały certyfikaty i atesty do dopuszczające do użytku w szkole, 
 Posiadały niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach(jeśli są 

one wymagane). 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryteria wyboru oferty
1.Kryterium oceny oferty jest:
a) cena (wartość brutto wyrażona w PLN).
b) doświadczenie wykonawcy( tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na 
piśmie referencji z należytego wykonania co najmniej jednego podobnego zamówienia w 
nowym okresie programowania 2014-2020.)
 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

(tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium i jednocześnie wykaże się doświadczeniem o
którym mowa powyżej.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-32-61  
w terminie do dnia 10.08.2017 do godz. 14.00
(podać adres e-mail jeżeli dopuszczono drogę elektroniczną i opisać)

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej
www.bip.staszow.pl. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.staszow.pl najpóźniej w
terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego ofertę
wybrano drogą przesyłki pocztowej.
                                                         (Podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia 02.08.2017        Zatwierdził:

                                                                                                  Burmistrz 
    Miasta i Gminy Staszów
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