
 

 
Zamawiający: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie,   
ul. ks. J. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
   
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. monitorów interaktywnych dla potrzeb realizacji 
projektu pt. „Akademia umiejętności i kompetencji” na lata 2014-2020.  

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego. 

Wspólny Słownik Zamówień: 30231300-0 – Monitory ekranowe 

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, 

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
3. Miejsce i termin składania ofert 
 
Ofertę należy przygotować i przesłać  do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10:00 w wersji 
elektronicznej przesyłając odpowiednio drogą  e-mailową na adres 
instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com   
W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych 
dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności I kompetencji” na lata 2014-
2020”. 

 
lub papierowo w zamkniętej kopercie dostarczyć na adres. 
 
Biura Projektu mieszczącego się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-
Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, na adres Witolda 11A, 35-302 Rzeszów 
D.1.10. 
 
4. Termin wykonania zamówienia 
 
Do 14 dni od daty podpisania umowy 
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego 
c) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
d)  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie. 
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e) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo. 
 

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny. 
 
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium 

1. Cena 100% 
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie 

podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy 

zastosowaniu poniższego wzoru: 

                                                    cena najniższa 

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów 

                                                               cena oferty ocenianej 

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie 
przyjęta wartość podana słownie. 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany 
do  zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, na 
zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
 
7. Osoba kontaktowa : 

Paweł Szczęch – koordynator projektu  -  instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com 
 

8. Załączniki: 
Zał. nr 1 – Formularz oferty 
Zał. nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Zał. nr 3 – Wzór umowy 

 
 
 
 
 

23.01.2020  Dyrektor  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 
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