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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.06.2022 r.  dotyczące: zakupu i dostawy papieru fotograficznego w ramach…

Ogłoszenie

Numer

2022-4754-111731

Id

111731

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.11.02.03-24-0560/19 - Moje CV moją szansą na rynku pracy

Tytuł

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.06.2022 r.  dotyczące: zakupu 
i dostawy papieru fotograficznego w ramach projektu pn. „ 
Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020-

  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla 
poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-06-01
1. Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022
2. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. załączniki nr 2 i 3 - Oświadczenia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-01

Data ostatniej zmiany

2022-06-01
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Termin składania ofert

2022-06-09 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Świerklańska 42
44-200 Rybnik
NIP: 6420010758

Osoby do kontaktu

Sylwestra  Nagler-Minakowska
tel.: 693761217
e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.06.2022 r.

Budżet części 1

680,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje zakup i dostawę papieru fotograficznego w ramach projektu pn. 
„ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1)�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w poniższej tabeli, zawierającej 
nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości oraz jednostkę miary i ilości. 
1.��Papier fotograficzny A4 - błyszczący, gramatura 180-200 g/m2- arkusz 300
2.��Papier fotograficzny 13x18, gramatura 180-200 g/m2, błyszczący - arkusz�500
3.��Papier fotograficzny 10x15, gramatura 180-200 g/m2, błyszczący - arkusz�500
2)�Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkół 
Budowlanych 
w Rybniku na własny koszt, a także musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych 
materiałów.
3)� Na oferowane artykuły Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od daty 
dostawy do siedziby Zamawiającego.
4)�Wszelki koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5)�W przypadku dostawy produktów niezgodnych ze złożona ofertą lub wadliwych, Zamawiający 
zwróci niezgodny czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobligowany do 
dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia reklamacji.
6)�Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyny. 
7)�Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1.�Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.
2.�Miejsce realizacji zamówienia – dostawa w godzinach 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 
44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42, sekretariat.

Okres gwarancji

12 miesięcy 
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Kody CPV

22993100-8 Papier fotoczuły lub tektura
30197643-5 Papier fotokopiujący

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Rybnik

Gmina

Rybnik

Miejscowość

Rybnik

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-07-01

Opis

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1.�Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.
2.�Miejsce realizacji zamówienia – dostawa w godzinach 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 
44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42, sekretariat.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1)�zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie. 
2)�brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
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Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym.
Przez postępowanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3)�udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania oraz Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między 
wykonawcą a zamawiającym – Załączniki nr 2  i nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik nr 1-  Formularz oferty. 
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a 
Zmawiającym.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis



Wygenerowano: 2022-06-01 12:49 Strona 7 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.06.2022 r.  dotyczące: zakupu i dostawy papieru fotograficznego w ramach…

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt=1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
C(K1)= (Cn/CB)x waga. Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-06-01 - data opublikowania

-> 2022-06-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-07-01 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje zakup i 
dostawę papieru fotograficznego w ramach projektu pn. „ Moje C... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje zakup i 
dostawę papieru fotograficznego w ramach projektu pn. „ Moje C...


