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Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia  19 czerwca 2018 r. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Reymonta 14 

tel./fax (046) 814-46-36 

http://www. zspreymont.edu.pl 

email:zspreymont@wp.pl 

 

Zaproszenie do złożenia oferty  
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu na  „dostawę książek Część IV, prowadzonym przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp w ramach projektu 

nr RPLD.11.03.01-10-0015/17 pn.  "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, zaprenumerowanie prasy fachowej i dostawa druków akcydensowych 

według następującej specyfikacji: 

 

1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia nowy (nieużywane) zgodnie z wymaganym przez 

zamawiającego rokiem wydania lub późniejszym; 

2. Rozliczenie za sprzedaż i dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, 

przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku; 

4. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na własny koszt; 

6. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków unijnych;  

7. Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku opóźnienia  

w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku nieterminowego przekazania  

środków przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu 

opóźnień w uregulowaniu należności. 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

22111000-1 - Podręczniki szkolne,  

22110000-4 - Drukowane książki,  

Termin realizacji zamówienia:   
 - jednorazowo w ciągu 10 dni od złożenia stosownego zamówienia.  

Cena ofertowa:  musi zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz należnym podatkiem VAT, jeżeli 

Wykonawca jest jego płatnikiem. 

 

Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania L. szt. 

DOPOSAŻENIE PRACOWNI EKONOMICZNO – RACHUNKOWEJ 

Rachunkowość finansowa cz.1, cz.2, cz. 3 Bożena Padurek Bożena Padurek 2017 15 

Pracownia ekonomiczna cz. 1, cz.2, cz.3 Bożena Padurek Bożena Padurek 2017 15 

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 
Bożena Padurek Bożena Padurek 2017 15 

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 

Bożena Padurek Bożena Padurek 2017 15 

mailto:zspreymont@wp.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podreczniki-szkolne-1288
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/drukowane-ksiazki-1287
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Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert: 

 Jedynym kryterium oceny jest cena:  

Nazwa kryterium 
Waga  

[%] 
Maksymalna ilość punktów, jakie może 

otrzymać oferta w ramach danego kryterium  

Cena (cena oferty brutto) 100 100,00 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy składać, wg załączonego druku do dnia 26 czerwca 2018 r. do godziny 9.00 w siedzibie zamawiającego - 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, ul. Reymonta 14 – pok. nr 13 lub  elektronicznie na adres:zspreymont@wp.pl 

 

 
Dyrektor 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta  

mgr inż. Andrzej Romańczuk 

                      / - /   
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Dostawca:   

……………………………………….……………………………  
(pełna nazwa/firma, adres)  

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………………………  
(imię, nazwisko)                                              

Na potrzeby przekazywania korespondencji w niniejszym postępowaniu: 

Tel/Faks: ………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

                                                                                                                                         Zamawiający: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

                                                                      im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 

 
OFERTA  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferujemy dostawę książek i druków oraz prenumeratę czasopism w ramach 

projektu nr RPLD.11.03.01-10-0015/17 pn.  "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do złożenia ofert za łączną kwotę: 

………………...……. zł, słownie zł: …….…….……………………….………….…………………............................. 
Oferowane wynagrodzenie jest kwotą brutto. (1  

 

Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia: 
 

1) oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

2)  informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania określone w zaproszeniu do złożenia oferty,  

3) oświadczamy, że: 

- posiadamy kompetencje, uprawnienia, wiedzę i zdolności zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

   - uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

-  uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

 -  nie zamierzamy powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawców. * 

  - zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w zakresie*:…………………………. 

 
………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość) 

 ………………………………………… 

 (podpis) 

 
(1

 łącznie z podatkiem VAT – jeżeli wykonawca  jest jego płatnikiem, 

 * niepotrzebne skreślić 

Tytuł Autor Wydawnictwo 
Rok 

wydania 

L. 

szt. 

Cena 

brutto za 

1 szt. 

Wartość  

brutto 

DOPOSAŻENIE PRACOWNI EKONOMICZNO – RACHUNKOWEJ 

Rachunkowość finansowa cz.1, cz.2, cz. 3 Bożena Padurek Bożena Padurek  15   

Pracownia ekonomiczna cz. 1, cz.2, cz.3 Bożena Padurek Bożena Padurek  15   

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 
Bożena Padurek Bożena Padurek 

 
15 

  

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 
Bożena Padurek Bożena Padurek 

 
15 

  


