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Ciechanowiec dnia 18.01.2019 r. 

 

Rozeznanie rynku formie zapytań ofertowych na: 
 

„Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót 

murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej 

nauki zawodu Technik Budownictwa” 

 
w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia 

jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych 

rynków pracy”, Nr RPO.08.02.01-20-0017/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie  

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez 

całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

• Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

• Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady uczciwej konkurencji, o której mowa w 

części 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszy 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

z dnia 19 września 2016 r. 

• Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i 

usług. 

• Niniejsze postępowanie w trybie rozeznania rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

• Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa zostanie wykonana po cenie 

nie wyższej niż cena rynkowa. 

 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

NIP: 722-160-00-38 

 

W imieniu którego działa:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

18-230 Ciechanowiec 

ul. Szkolna 8 

tel./fax. 86 2771134 

strona internetowa: www.zsoiz-ciechanowiec.pl 

adres e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narzędzi, sprzętu i 

maszyn do wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów 

budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik Budownictwa. Przedmiot 

zamówienia związany jest z realizacją przez ZSOiZ w Ciechanowcu projektu pt. „Poprawa 

infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu 

oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, 

finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Zapytania Ofertowego: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. - załącznik nr 5. Stanowi on też jednocześnie 

minimalny zakres wymagań, jaki musi spełnić oferowany przez Wykonawców sprzęt. Jeżeli 

oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego jego 

oferta zostanie odrzucona, bez względu na zaoferowaną cenę. 

 

3. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 

I – agregat tynkarski, 

II – narzędzia i sprzęt drobny do wykonywania robót murarskich i tynkarskich, 

III – materiały budowlane.  

 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla danej części. Maksymalna liczba części 

zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3. 

 

4. Każda z trzech część zamówienia musi zostać dostarczona przez Wykonawcę do 

siedziby Zamawiającego najpóźniej do 25 lutego 2019 roku.   

 

5. Wykonawca ustala i oferuje cenę, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

tego zamówienia, danej części zamówienia, czyli wszystkie koszty niezbędne (które można 

przewidzieć) do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

6. Dla każdej części zamówienia należy złożyć oddzielną ofertę finansową, ale na jednym 

formularzu, który stanowi załącznik do Zapytania Ofertowego: „Formularz Ofertowy” – 

załącznik nr 1. Jeżeli Wykonawca postanowi złożyć ofertę na każdą część zamówienia, to 

składa jeden Formularz Ofertowy, z wypełnionymi wszystkimi pozycjami w formularzu.  

W przypadku NIE złożenia oferty na którąkolwiek część zamówienia, należy wykreskować 

puste pozycje danej części zamówienia.   
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7. Dla każdej części zamówienia, w której Wykonawca postanowi wziąć udział, należy 

odpowiednio wypełnić daną część „Specyfikacji Technicznej oferowanego sprzętu”, która 

stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

 

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących 

konkretnego producenta, wskazano znaki towarowe itp. - Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od przedstawionych  

w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, 

wymagania Zamawiającego. 

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonych przez zamawiającego 

Wzorach. 

 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną 

trwałą, czytelną techniką. 

 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym 

dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

 

4. Oferta Wykonawcy składana do Zamawiającego musi zawierać następujące załączniki: 

Formularz Oferty, Specyfikację Techniczną oferowanego sprzęty, Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  

 

5. Wykonawcy NIE składają wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4. Z umową należy 

zapoznać się i złożyć stosowane oświadczenie, którego treść znajduje się w Formularzu 

Ofertowym w punkcie nr 7.  

 

IV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać lub wysłać do siedziby Zamawiającego na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,  

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, opisując kopertę:  

 

„Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót murarskich  

i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik 

Budownictwa”. 
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lub przesłać na adres elektroniczny: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

 

2. Termin składania ofert upływa dnia 28 stycznia 2018 r. o godz. 12:00.  

 

V.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca określi cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenę 

zamówienia dla każdej części zamówienia Wykonawca określi w „Formularzu Ofertowym” 

stanowiącym załącznik nr 1 doniniejszego zapytania. 

2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianom. 

 

VI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

 

1. Oferty dla każdej części zamówienia zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, 

zgodnie z poniższym kryterium:  

 

cena – 100%. 

 

2. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

całkowitą cenę za realizację danej części zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy 

otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

𝑃 = 𝐶N / 𝐶OB × 100  gdzie: 

CN – najniższa zaoferowana cena, 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny.  

 

 

VII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na daną część / części przedmiotu 

zamówienia, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym 

terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym/mi Wykonawcą/mi stanowi Załącznik 

nr 4. 

  

 

VIII.  POZOSTAŁE WARUNKI 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie. 

 

 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Łukasz Godlewski, tel: +48 510-448-615, e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

 

 

 

 

…………………..…………………. 

podpis dyrektora  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty. 

Załącznik nr 2: Specyfikacja Techniczna oferowanego sprzętu (przez Wykonawcę). 

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

Załącznik nr 4: Projekt umowy. 

Załącznik nr 5: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
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