Bystra, 02.11.2017 r.

Zapytanie o cenę nr ZSCKR271.6.2017
z dnia: 02.11.2017
na zakup oraz dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni florystycznej
W związku z realizacją projektu pn. " Uczeń ZSCKR w Bystrej bliżej rynku pracy " realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni
florystycznej oraz wszystkich potrzebnych elementów.
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, 38-300 Bystra,
NIP: 7381031951

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bystrej, Bystra 156, 38-300 Bystra, sprzętu do wyposażenia pracowni florystycznej oraz
wszystkich potrzebnych elementów składowych i dodatkowych, wyszczególnionych poniżej:













Narzędzia i urządzenia florystyczne
Materiały rysunkowe i malarskie
Albumy i katalogi
Rośliny doniczkowe
Rośliny utrwalone
Materiał dekoracyjny
Naczynia i pojemniki
Podstawowe i pomocnicze środki techniczne
Zestawy podłoży kwiatowych
Zestawy nawozów i materiałów do pielęgnacji roślin
Statywy do bukietów okolicznościowych
Prasa do suszenia roślin

Szczegółowa specyfikacja sprzętów/elementów będących przedmiotem zamówienia stanowi
załącznik nr 2.
III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do 01.12.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do
niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie
z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta powinna zawierać:
 pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 posiadać datę wystawienia;
 wartość zamówienia brutto;
4. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy w formie
pisemnej wysłać na adres: ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W
BYSTREJ. Bystra 156, 38-300 Bystra lub elektronicznie w formie skanu podpisanego przez
Oferenta, na adres e-mail: zsabystra@op.pl
 Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 09.11.2017 r.
VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:
Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania
wyznaczona jest Mirosław Sroka, kontakt e-mail: pica7@poczta.fm

