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Ostrowiec Św., 11.07.2022 r. 

SE.26.21.2022 
 

 

Zapytanie ofertowe 

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych 

na dostawę urządzeń i wyposażenia gastronomicznego dla ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim  

w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  

1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

27-400 Ostrowiec Św. 

ul. Żeromskiego 5 

27-400 Ostrowiec Św. 

tel. 41 262 48 06 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Ewelina Rusiecka 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę urządzeń i wyposażenia 

gastronomicznego w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  

Specyfikacja zamawianych sprzętów została określona w Załączniku nr 1. Podane w specyfikacji parametry stanowią 

minimalne wymagania, Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach wyższych (lepszych). 

3. Oferty częściowe, wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Termin realizacji: do 07.08.2022 r. 

4.1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

4.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Warunki wymagane od Wykonawców. 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie. 

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) Sytuacja  ekonomiczna  i  finansowa  zapewniająca  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym; 

b) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania. 

6.1. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub 

skanu (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - Formularz ofertowo - cenowy). 

6.2. Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego, ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św., w kopertach z napisem „Dotyczy urządzeń i wyposażenia 

gastronomicznego dla ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek 

w szkole i w domu”  lub na adres e-mail szkoły sekretariat@sms.ostrowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 15.07.2022 r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

6.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych 
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dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności będzie miał prawo żądać 

wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę. 

6.4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 

7. Kryterium oceny ofert. 

7.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto (100%). 

7.2. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi. 

7.3. W przypadku ofert porównywalnych cenowo, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego 

kryterium, np. wysokość rabatu, termin realizacji. 

7.4. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego: 

- oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, 

- zaoferowana przez niego kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, 

-jego oferta nie zostanie odrzucona, 

-zgodzi się na zawarcie pisemnej umowy zlecenia. 

8. Przesłanki odrzucenia ofert. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

- zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu, 

- zostanie złożona po terminie składania ofert, 

- będzie zawierać rażąco niską cenę, 

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Informacje o formalnościach. 

9.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

9.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 

Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 

ofertowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania uzasadnienia, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

10. Płatność. 

Przekazanie należności za wykonanie zamówienia nastąpi po otrzymaniu towaru przez Zamawiającego i w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowo – cenowy 

3. Wzór umowy 

 

Anna Trojanowska 

  Dyrektor Szkoły 

 

mailto:sekretariat@sms.ostrowiec.pl

