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BRAŃSZCZYK, 2014-10-01 

 

 

 

 GMINA BRAŃSZCZYK 

ul. JANA PAWŁA II 45 

07-221 BRAŃSZCZYK 
 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU  
 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych numer sprawy RB.III.P.271.54.2014, nazwa zadania: Zakup sprzętu 

szkolnego i pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Brańszczyk. 

 

W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk prosi o 

przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest: 

 
1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych 

szkolnych dla: 

a/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie Nowa Wieś 

75, 07-210 Długosiodło 

b/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Turzynie, 07-221 Brańszczyk, 

Turzyn 95 

c/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, Trzcianka 147, 

07-221 Brańszczyk 

d/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie 07-308 

Poręba, Poręba Średnia 18 

e/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach 07-221 

Brańszczyk, Nowe Budy 32 

f/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w 

Knurowcu 07-221 Brańszczyk, Knurowiec 1 

g/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku ul. Nadbużna 3, 07-

221 Brańszczyk 

 

2. Oferowane materiały muszą być nowe, nieużywane, nieregenerowane. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapakować i dostarczyć każdy zestaw materiałów w 

oddzielnych opakowaniach, kartonach lub w inny sposób, tak ażeby zamówione materiały 

nie łączyły się i były czytelnie przyporządkowane do danej szkoły. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie planowanej dostaw z co najmniej  

24-godzinnym wyprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy:  

a/ pomocy dydaktycznych – 21 dni od daty podpisania umowy 

b/ mebli – 60 dni od daty podpisania umowy 

 na podane wyżej adresy placówek oświatowych. 

6. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania  

faktury VAT przez Zamawiającego. 

 

UWAGA!!! 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.52.41.00-8, 45.19.00.00-6, 
30.19.00.00-7. 

 

Pożądany termin wykonania zamówienia:  

 

a/ pomocy dydaktycznych – 21 dni od daty podpisania umowy 

b/ mebli – 60 dni od daty podpisania umowy 

 

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym  

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki 

odwoławcze.  

 

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia powinien posiadać niezbędny potencjał 

techniczny i ekonomiczny oraz doświadczenie, niezbędne uprawnienia i kadrę osób zdolnych do 

wykonania zamówienia 

Zamawiający zweryfikuje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczeń Wykonawców 

 

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 

 

  Inne informacje dotyczące kryteriów 

Wykonawca który spełni warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę otrzyma 

najwyższą ilość punków i zostanie mu udzielone zamówienie. 
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Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2014-10-10 do godz. 11.00 

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Brańszczyku 

ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

Pokój nr 12 

   

Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane przez Wykonawcę następujące dokumenty: 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2  

Formularz cenowy załącznik nr 3  

Zaakceptowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 

 

 

Oferty można  przesłać do Zamawiającego na następujący sposób: pocztą, faksem na nr faksu 29 5929311 

lub pocztą elektroniczną na adres kamil.ginko@branszczyk.pl  

 

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.branszczyk.pl  oraz przekazane wykonawcom, 

którzy złożyli oferty w następujący sposób: sposób przekazania informacji  faxem, drogą elektroniczną 

lub pisemnie 

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 

stanowisko  podinspektor ds. drogownictwa  

imię i nazwisko : Kamil Ginko 

tel.   29 5929330  

fax.    29 5929311   

w terminach   w godzinach pracy zamawiającego od 8.00 do 16.00  

 

 

Wójt Gminy Brańszczyk 

 

Mieczysław Pękul 

 

Załączniki: 

 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1   

Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2  

Formularz cenowy – załącznik nr 3 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 


