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OFERTY

' . .

dl a zmOWlemad o 14 000 euro
dotyczy:

Dostawy zestawów eksperymentalno-edukacyjnych

zwiazanych z odnawialnymi

zródlami energii do Zespolu Szkól Elektronicznych w Boleslawcu

ZAMAWIAJACY:
Powiat Boleslawiecki
Zespól Szkól Elektronicznych
ul. H. iW. Tyrankiewiczów 2
59-700 Boleslawiec

tel. (075) 649-45-60
fax. (075) 649-45-61
strona internetowa: http://www.zse.boleslawiec.pl
e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl

Postepowanie prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówien publicznych"
U. Nr 113 z roku 2010 poz. 759 z pózniejszymi zmianami) do 14 000 euro.
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LABORATORIA SZKOLNE ZSE

im. I. DOMEYKIW BOLESLAWCU
adres:
~

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2,
59-700 Boleslawiec
075649-45-60
fax 075649-45-61

adres:
e-mail:

ul. Tyrankiewiczów II,
59-700 Boleslawiec
zselab@poczta.internetdsl.pl

ZES?Ól SZKÓL ELEKTRONICZNYCh
im. 'qnacego

1. Przedmiot zamówienia:

Domeyki

59.700 BOLESLAWIEC
ul. H. i W Tyrankiewiczów 2
REGON000027192 N/P612-11-24-589
leI. 075 649 45 60 fax 075 649 45 61

Boleslawiec,

dnia 06 czerwca 2012 r.

Przedmiotem zamówienia sa zestawy eksperymentalno-edukacyjne zwiazane z odnawialnymi zródlami
energll:
1. Czysta Energia - Zestaw Szkoleniowy (Systemy hybrydowe);

2. Kolektor Sloneczny - Zestaw Demonstracyjny z szyna (Energia termalna)
3. Eksperymentalny Zestaw "Off-grid" (Energia sloneczna)
Specyfikacja zamówienia:
2. Wspólny Slownik zamówien (CPV):
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne zródla energii
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do: 28 czerwca 2012 r.

4. Opis sposobu przygotowania propozycji oferty cenowej:
Oferta powinna:
a) zawierac cene netto, wartosc podatku VAT, cene brutto, wyrazona cyfrowo i slownie;
b) musi byc sporzadzona w jezyku polskim, czytelna i trwala technika;
c) musi obejmowac calosc zamówienia wraz z kosztami transportu;
d) zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu; numer NIP,
5. Propozycje cenowa nalezy zlozyc na zalaczonym formularzu
Zalacznikl. Formularz ofertowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w skladanej propozycji cenowej:
W cenie nalezy uwzglednic:
- wartosc przedmiotu zamówienia,

- obowiazujacy podatek
- koszty transportu.

od towarów i uslug (VAT)

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie kierowal sie przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie kryterium najnizszej ceny z zachowaniem
najkorzystniejszych wskazników jakosciowych.
8. Miejscei termin zlozenia oferty cenowej.
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Oferte
cenowa
posrednictwem:

LABORATORIA SZKOLNE ZSE

im. I. DOMEYKI W BOLESLAWCU

adres:

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2,
59-700 Boleslawiec

adres:

ir

075649-45-60 fax 075649-45-61

e-mail:

nalezy

zlozyc

w terminie

do:

ul. Tyrankiewiczów I I,
59-700 Boleslawiec
zselab@poczta.intemetdsl.pl

11 czerwca

2012r.

za

- poczty elektronicznej na adres: zselab@poczta.internetdsl.pl w tytule: Oferta cenowa
"Zestawy eksperymentalno-edukacyjne OZE 3/2012". W tresci listu nalezy umiescic oprócz
nazwy i adresu Zamawiajacego, nazwe i adres wykonawcy;

- faksem nr: 75 649 45 61, w naglówku umiescic tresc:

Oferta cenowa "Zestawy

eksperymentalno-edukacyjne OZE 3/2012";

- poczta, kurierem lub tez dostarczona osobiscie na adres: Zespól Szkól Elektronicznych
w Boleslawcu, ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Boleslawiec w nieprzejrzystej i zamknietej
kopercie na kopercie nalezy umiescic oprócz nazwy i adresu Zamawiajacego, nazwe i adres
wykonawcy oraz opatrzyc tytulem: Oferta cenowa "Zestawy eksperymentalno-edukacyjne
OZE 3/2012".
Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci zaproszenia, kierujac swoje zapytanie
na pismie. Zapytania moga byc skladane faksem pod nr 75/649 45 61 lub poczta elektroniczna:
zselab@poczta.internetdsl.pl, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z
prowadzonym postepowaniem chyba, ze zapytanie wplynie do Zamawiajacego w terminie krótszym niz 3
dni przed terminem skladania ofert. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej, na której zaproszenie wraz z zalacznikami jest udostepniane.
9. Osoba uprawniona przez Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Marek Rosa - kierownik Laboratoriów szkolnych w Zespole Szkól Elektronicznych w Boleslawcu
ul. Tyrankiewiczów 2, tel. kom. 607 962 200, fax. 75/649 45 61, e-mail: zselab@poczta.internetdsl.pl
10. Dokumenty jakie nalezy dolaczyc do oferty

10.1. Dla udokumentowania spelnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi
zawierac nastepujace dokumenty:
l) wypelniony formularz ofertowy (zal. nrl. Formularz ofettowy),
2) wypelnione oswiadczenie wykonawcy (zal. nr 2 Oswiadczenia wykonawcy),
3) umowa kupna -sprzedazy (zal. nr 3 Umowa kupna-sprzedazy),
11. Wybór naj korzystniejszej

oferty

11.1. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu oraz, ze oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
11.2. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania Wykonawców, którzy zlozyli oferty w
przedmiotowym postepowaniu za posrednictwem strony internetowej znajdujacej sie pod adresem
www.zse.boleslawiec.pl oraz poczta elektroniczna w dniu 11 czerwca 2012 r. do godz. 12:00
12. Zalaczniki
Zalacznik nr l Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 Oswiadczenie wykonawcy
Zalacznik nr 3 Umowa dostarczenia oferty zamówienia
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