
 
 
Dotyczy projektu: „Pomóż mi, a będę miał równy start”. Projekt realizowany w ramach projektu nr 

1/9.1.1/13 pt. „Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-32-010/13-00 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
zakup upominków z okazji Dnia Dziecka 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

ul. Wilsona 4 
 

zaprasza 
do złożenia propozycji cenowej na zadanie zakupu upominków z okazji Dnia 

Dziecka dla dzieci do Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 (na 
podstawie  art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2013 poz. 907 ze zm.) 
dla zamówienia, którego wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 
euro.  

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4, informuje, że przeprowadza 
rozeznanie rynku na zakup upominków z okazji Dnia Dziecka 

 

1. Zamawiający 

Przedszkole Miejskie w Chojnie 

ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna 

NIP 858- 183-90-26. Regon: 320925061 

2. Przedmiot zamówienia: 

Zakup upominków z okazji Dnia Dziecka dla dzieci Przedszkola Miejskiego 

w Chojnie ul. Wilsona 4 w ramach projektu „ Pomóż mi, a będę miał równy start”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

3 . Warunki dostawy:  
a) dostawa do Zamawiającego ( Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4 transportem na 
koszt Dostawcy);  
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg odrębnego zamówienia  Zamawiającego; 
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę zgodnie ze złożoną ofertą; 
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; 
e) dostawa w ciągu 5 dni od złożonego zamówienia; 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Według załącznika nr 1 i 2 do oferty 

 



 
5. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna być: 

-  opatrzona pieczątką firmową. 

-  posiadać datę sporządzenia. 

-  zawierać adres łub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

pmch@poczta.fm lub faksem na nr: 91414-38-36 lub poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4 74-500 Chojna (pokój 

Dyrektora Przedszkola) do dnia 15.05.4014r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do 

Przedszkola Miejskiego w Chojnie nie data stempla pocztowego. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.05.2014r. o wynikach wykonawca zostanie 

poinformowany telefonicznie 

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. 

7.  Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa - 100% 

 
8. Wybór najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Stelmach tel: 91 414 26 50. 

Chojna, 06.05.2014r. 

 

 

Załączniki :  
1.Formularz ofertowy - zał.  nr 1  
2.Formularz asortymentowo –cenowy - zał. nr 2 
 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

……………………………………….. 

     pieczęć adresowa firmy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Pełna nawa Wykonawcy ……………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby…………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………….. REGON …………………………………………… 

Tel/FAX ………………………………… 

 

2. Przedmiot oferty: 

Zakup upominków z okazji Dnia Dziecka do Przedszkola Miejskiego w Chojnie, 

ul. Wilsona 4 w ramach projektu „Pomóż mi, a będę miał równy start”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3. Cena oferty: 

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na formularzu asortymentowo – 

cenowym zgodnie z załącznikiem nr 2 

W niniejszym formularzu należy podać cenę oferty do zapłaty przez Przedszkole Miejskie  

w Chojnie  

Cena brutto:……………....zł ( słownie: ………………………………………………….zł) 

 

4. Płatność: 

Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni od daty 
otrzymania towaru i wystawienia faktury. 

 
5. Oświadczenia Wykonawcy do wykonania określonej działalności lub czynności,  

Oświadczam(y), że Wykonawca: 

 
1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Oferowany asortyment zgodny z opisanym przedmiotem zamówienia. 
4. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia wraz z dostawą towaru do Zamawiającego.  
 

 

 

________________________ 

                Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Zakup upominków z okazji Dnia Dziecka dla dzieci do Przedszkola Miejskiego 

w Chojnie ul. Wilsona 4 w ramach projektu „ Pomóż mi, a będę miał równy start”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 
 

 

 

 

Cena brutto:……………....zł   ( słownie: …………………………………………………….zł) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………data…………………….               ………………………………. 

             Podpis Wykonawcy 

Lp. Opis Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

Cena brutto Uwagi 

podobne do 

 

 

 

1. 

 
 

 
Lalka miękka szmacianka 

przytulanka, długość lalki 61 

cm. 

 
7 sztuk 

 
 
 

 

  

 
 

2. 

 
Samochód śmieciarka - 

kolorowy  wyposażony  

w kontener na śmieci, ruchomy 

podnośnik umożliwiający 

opróżnianie kontenera oraz 

otwieraną tylną klapę, dł. 42 

cm. 
 
 

 
8 sztuk 

   

 


