
Zbąszyń, 01.09.2016 r. 

Zamawiający: 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/ZSP/ZP/2016 

 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania 

cenowego zaprasza do składania ofert na zakup podręczników szkolnych. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wydawnictwo Ilość Tytuł 

 

Klasa 4 

GWO  88 szt. Matematyka z plusem wersja A – Liczby naturalne - zeszyt 

ćwiczeń 

GWO 88 szt. Matematyka Geometria – zeszyt ćwiczeń 

GWO 88 szt. Matematyka Ułamki – zeszyt ćwiczeń 

STANPOL 102 szt. Karta rowerowa – ćwiczenia  

WSiP 88 szt. Język angielski Steps Forward 1- materiały ćwiczeniowe  

Klasa 5 

GWO 102 szt. Nowa Matematyka z plusem 5. Podręcznik 

GWO 98 szt.  Matematyka z plusem 5. Wersja A  

Liczby naturalne i ułamki zwykłe - zeszyt ćwiczeń 

GWO 98 szt. Matematyka –Geometria – zeszyt ćwiczeń 

GWO 98 szt.  Matematyka – ułamki dziesiętne  liczby całkowite- zeszyt 

ćwiczeń 

OPERON 102 szt. Język polski 5 kształcenie kulturowo-literackie –podręcznik 

OPERON 102 szt. Język polski 5  – kształcenie językowe - podręcznik 

NOWA ERA 102 szt. Historia – Wczoraj i dziś – podręcznik 

NOWA ERA 102 szt. Plastyka – Do Dzieła – podręcznik 

NOWA ERA 102 szt. Przyroda-  Tajemnice przyrody – podręcznik 

NOWA ERA 102 szt.  Muzyka – Lekcja muzyki – podręcznik 

STANPOL 102 szt. Technika – Zajęcia techniczne  – podręcznik 

WSiP 98 szt. Język angielski – Steps Forward 2 – podręcznik z repetytorium 

WSiP 98 szt. Język angielski – Steps Forward 2 – materiały ćwiczeniowe 

Klasa 1 

WSiP 21szt. x 5cz. Tropiciele kl.I – podręcznik – część 1,2,3,5,5 

WSiP 21szt. x 5cz. Tropiciele kl.I – karty ćwiczeń – część 1,2,3,4,5 

WSiP 21szt. x 5cz. Tropiciele kl.I – Matematyka – część 1,2,3,4,5 

Oxford 

University 

Press 

21 szt. Young Treetops 1 – ćwiczenia 

Klasa 2 

MAC/Yuka 150 Moje ćwiczenia kl.II – pakiet 8 szt. 

Oxford 

University 

Press 

150 Young Treetops 2 – ćwiczenia 

Klasa 3 

WSiP 145szt x 5cz Tropiciele kl.III – podręcznik – część 1,2,3,4,5 



WSiP 145szt x 5cz Tropiciele kl.III – karty ćwiczeń – część 1,2,3,4,5 

WSiP 145szt x 5cz Tropiciele kl.III – Matematyka – część 1,2,3,4,5` 

Oxford 

University 

Press 

151 szt. Young Treetops 3 – podręcznik 

Oxford 

University 

Press 

145 szt. Young Treetops 2 – ćwiczenia 

 

 

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

wrzesień 2016 r. 

 

3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:  

 Cena: waga kryterium 100 % 

 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:  

 formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania  

 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana przez  w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 

wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

 

6. Opis sposobu zamówienia i dostawy 

a) Zamówione artykuły mają być dostarczone do siedziby zamawiającego na adres: Zespół 

Szkolno - Przedszkolny w Zbąszyniu, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera,      

ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń 

b) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt 

Wykonawcy. 

c) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. 

d) Zamawiający dokona płatności za dostarczone artykuły, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

poprawnie sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 

12.09.2016r. do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, drogą elektroniczną na 

adres: spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na podręczniki”)  lub 

pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 

64-360 Zbąszyń.  

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie 

będzie rozpatrywana. 

 

mailto:spzbaszyn@interia.pl


 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie 

 

9. Termin związania ofertą: 5 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

 wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu 

 Informacji Publicznej jednostki. 

 

11. Podpisanie zamówienia/umowy 

 Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację 

 przedmiotu umowy. 

 

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 Teresa Małycha tel. 683860736 lub 501178100 

 

 

 

.................................................... 
(data,  podpis dyrektora) 

 

 

 

Załączniki:  

1) Oferta cenowa 

  


