Wrocław 23.08.2010

Zapytanie ofertowe - porównawcze
dotyczy dostarczania materiałów biurowych i drobnych pomocy edukacyjnych
do 110 szkół biorących udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”
w ramach POKL 3.3.4., zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej
nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-00.

I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”
w uzgodnieniu z Federacją Inicjatyw Oświatowych, zwaną dalej Liderem projektu.
Adres do korespondencji:
Biuro projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”
ul. Wejherowska 28 (II p), 54-239 Wrocław
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do 110 szkół biorących udział w projekcie „Z
Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4. w obrębie 9 województw (dolnośląskie,
kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie) materiałów biurowych i drobnych pomocy
dydaktycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Liderem ww. projektu
specjalnej oferty materiałów biurowych i drobnych pomocy dydaktycznych do
dnia 10 września br.
dostarczenie do 110 szkół standardowego katalogu produktów biurowych wraz
z cennikiem do dnia 15 września br.
opracowanie procedury przyjmowania i realizacji zamówień składanych przez
szkoły, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą i Liderem projektu do dnia 20 IX br.;
zagwarantowanie możliwości dostarczenia szkołom tuszy i tonerów do każdego
rodzaju drukarki biurowej;
dostarczenie zamawianych przez szkołę produktów raz na semestr o łącznej
wartości 650 zł na jedną szkołę w okresie od IX 2010 do VI 2013 (6 semestrów).
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Zleceniobiorcy wykaz szkół wraz z
adresami i danymi kontaktowymi, do których mają być dostarczane produkty
4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
6. Warunkiem udziału ofert w ocenie jest :
- posiadanie przez Oferenta doświadczenia we współpracy z podmiotami realizującymi
projekty finansowane z EFS oraz w dostarczaniu materiałów biurowych do szkół;
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-

zapewnienia transportu materiałów biurowych objętych przedmiotem zamówienia do 110
szkół biorących udział w projekcie „Z małej szkoły w wielki świat”.

7. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
- wysoka jakość dostarczanego produktu i bezwzględna terminowość realizacji
zamówienia,
- sposób zapakowania i zabezpieczenia materiałów biurowych na czas ich transportu,
zapewniający ich nienaruszalność i umożliwiający dostarczenie produktów bez żadnego
uszczerbku do miejsca przeznaczenia.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania i rozliczenia zamówienia z dostarczeniem przedmiotu zamówienia
do szkół ustala się na koniec każdego z semestrów w okresie od 30.09.2010 do 31.10.2013.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na swoim formularzu.
Oferta powinna być:
- sporządzona na papierze firmowym Oferenta, opatrzona pieczątką firmową,
powinna posiadać datę jej sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
numer KRS (w przypadku, gdy Oferent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców),
- sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku
polskim,
- podpisana czytelnie przez Oferenta,
- zawierać wycenę jednostkowych produktów wg załącznika do oferty (wartość netto i
brutto), oraz zawierać wycenę całego zamówienia (wartość netto i brutto), przy czym
cena całkowita powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia
- propozycję (opis) procedury przyjmowania i realizacji zamówień przez szkołę,
- warunki gwarancji udzielanej przez Oferenta (w szczególności okres, na który
Oferent udzieli Zamawiającemu gwarancji za dostarczone materiały biurowe).
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana listownie na adres ww. biura lub za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: malaszkola@fala.edu.pl do dnia 30.08.2010 r. wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.09.2010 r. w siedzibie Zmawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru
którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom
określonym przez Zamawiającego.
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VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena wraz z transportem do szkół, oraz warunkami płatności - 70%
2. Opis wstępnej procedury przyjmowania i realizacji zamówień przez szkoły - 30%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pocztą emailową.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zapytanie ma charakter porównawczy ofert i nie stanowi zobowiązania do zlecenia
wykonania usługi.
Płatnikiem usługi będą dwa podmioty: Federacja Inicjatyw Oświatowych - za dostarczenie
produktów do 62 szkół; Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA - za dostarczenie
produktów do 48 szkół.
Wykaz szkół objętych projektem znajduje się na stronie:
http://www.malaszkola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=132
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Siemież pod numerem telefonu 696-403-863
lub pod adresem email: tomasz.siemiez@fala.edu.pl
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Załącznik do oferty
– wycena jednostkowych produktów na dzień 1 IX 2010
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Papier biały A4 Pollux (niebieski) – cena za ryzę
Papier biały A4 OFFICE – cena za ryzę
Papier A4 mix kolor (100 kartek) – cena za ryzę
Papier A4 mix kolor (250 kartek) – cena za ryzę
Flamastry cienkie do papieru (6-10 kolorów) - cena za zestaw
Flamastry grube (marker permanentny) - cena za sztukę
Flamastry do białych tablic – cena za zestaw
Nożyczki średnie ok. 13cm. - cena za sztukę
Klej w sztyfcie - cena za sztukę
Klej biurowy w tubce - cena za sztukę
Metki kolory – w rolce np. MC 26x16 fluor - cena za rolkę
Karteczki samoprzylepne kolory 76x76 - cena za sztukę
Masa mocująca (przylepiająca plakaty do ścian) - cena za sztukę
Taśma klejąca typu scotch - cena za sztukę
Kredki świecowe (8-12 kolorów) - cena za zestaw
Kredki drewniane - cena za zestaw
Farby plakatowe - cena za zestaw
Zestaw pędzli do farb plakatowych - cena za zestaw
Blok techniczny A-4 kolor - cena za sztukę
Blok techniczny A-3 biały - cena za sztukę
Bibuła karbowana mix kolorów (10 rolek) - cena za zestaw
Bibułka kolorowa - cena za zestaw
Papier pakowy szary w arkuszach – cena za 10 arkuszy
Kartki A-2 kolor Bristol – cena z arkusz
Bristol biały 100x70 – cena z arkusz
Kostka samoprzylepna. 38 x 50 (DONAU/G0027) cena za sztukę
Zszywacz LACO-400 - cena za sztukę
Zszywacz NOVUS C-2 - cena za sztukę
Zszywki standard – cena za opakowanie
Zszywki Novus 24/6 – cena za opakowanie
Dziurkacz EAGLE 837 - cena za sztukę
Dziurkacz Novus C216 - cena za sztukę
Toner czarny do drukarki HP LaserJet CP2025 – cena za sztukę
Toner kolorowy do drukarki HP LaserJet CP2025 – cena za sztukę
Zestaw tuszów do drukarki Brother DCP-330 C – cena za zestaw
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