ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH
im. Augustyna Świdra
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 41-600 Świętochłowice
tel. 32 7700060, fax 32 7700063, mail: zspswiet@wp.pl

Świętochłowice, 16.04.2018 r.
Postępowanie nr: 1/ZSEU/P/2018
Zapytanie ofertowe nr 1/2018
I.

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
41 - 600 Świętochłowice
NIP 627-12-63-507, REGON 000200590
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA CENOWEGO

1. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć z prawa jazdy kategorii B,
w ramach projektu „Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap I”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla
poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:
 kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 osób,
 część teoretyczna - dwie grupy 12 osób i 13 osób,
 jazdy indywidualne - 25 osób,
 badania lekarskie,
 termin rozpoczęcia wykonania usługi: od 07.05.2018 r.,
 termin zakończenia wykonania usługi: do 31.07.2018 r.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych na terenie szkoły.
6. Termin płatności do 10 dni od dnia podpisania umowy na usługę.
III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:




opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Oferta cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zspswiet@wp.pl, faksem na nr: 32 77 000 63, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Świętochłowice 41-600, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 do
27.04.2018 r. do godz. 16.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.04.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
cenowej zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
Świętochłowice 41-600, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 oraz na stronie internetowej pod adresem
zseu.com.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert cenowych.
V.

WARUNKI WYKLUCZENIA

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej;
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VI.

ODRZUCENIU PODLEGAJĄ OFERTY

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania cenowego lub
2. Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu cenowym.
VII.

OCENA OFERT CENOWYCH

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena 100%
VIII.

DODATKOWE INFORMACJE
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1. Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Wieszała pod numerem telefonu 605 070 330 oraz adresem
email: zspswiet@wp.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
...................................…………………….
data
Dot. postęp. nr. ……………………………………………….

OFERTA
Ja/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
z siedzibą:....................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:
...................................................................................................................................................................

Oferujemy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

za cenę netto:...........................................zł,
plus podatek VAT ....................................zł
tj. cena brutto.............................................zł
słownie:.....................................................................................................................................................

........................................................
Miejscowość i data

....................................................................................................
Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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