ZAMAWIAJĄCY

Wrocław, 02.01.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
NIP:7792348879, REGON: 301012830
ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/SAR/2018
prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku
W związku z realizacją projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” (RPDS.10.02.01-0040/17), realizowanym w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
10: Edukacja, Działanie dla Osi: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-konkursy horyzontalne, współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego kieruje zapytanie
o przedstawienie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w SP 5 w Strzelinie, SP w Kuropatniku i SP w Białym Kościele.

Opis przedmiot zamówienia:
1) Dostawa obejmuje wyposażenie szkoły w sprzęt do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach oraz
zakup pomocy dydaktycznych, które zostały szczegółowo opisane w Formularzu Cenowym do Oferty
stanowiącym Załączniki nr 2A, 2B, 2C do Zapytania Ofertowego.
2) Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on
wymagania określone przez normy europejskie.
3) Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania
w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4) Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie szkoły oraz na pomoce
dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do
produktów zostaną dołączone do towarów.
5) Ponadto wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane
i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla
zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt
własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary
będę dostarczone do różnych lokalizacji na terenie Gminy Strzelin.
7) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia szkoły oraz pomocy dydaktycznych
zgodnych, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A, 2B, 2C do Zapytania o cenę.
Kod CPV Przedmiotu Zamówienia:
37426000-0 – sprzęt do ćwiczeń równowagi
39162100-6 – pomoce dydaktyczne
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Wymagania wobec Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
d) złożą odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu.
e) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty
równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać
spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W wyniku postępowania zgodnego z zasadą rozeznania
rynku może zostać wybranych maksymalnie 3 Wykonawców.
3. Z postępowania zgodnego z zasadą rozeznania rynku wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są
osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Zapytaniu o cenę,
z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia
choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:
a) Akceptację warunków Zapytania o cenę (stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę –
Formularz Oferty).
b) Formularz Cenowy do oferty (stanowiące Załącznik nr 2A i/lub Załącznik nr 2B i/lub Załącznik nr 2C
do Zapytania o cenę – Formularz Cenowy).
c) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 3
do Zapytania o cenę)
d) Załącznik nr 4 – wykaz ofert równoważnych (jeśli dotyczy)
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Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w
poszczególnych częściach w podziale zgodnym z Formularzem cenowym stanowiącym załączniki nr 2A, 2B, 2C
do niniejszego postępowania.
Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ceną oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.
2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu o cenę Wykonawca zawrze
w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.
3) Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych.
4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać
waloryzacji.
5) Wykonawca obliczy cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia posługując się Formularzem
Cenowym do oferty, stanowiącym Załączniki nr 2A, 2B, 2C do Zapytania o cenę.
Informacje dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty załączniki stanowiące integralną część oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym
(uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania o cenę.
Niniejsze postępowanie zapytania o cenę nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
W sprawach związanych z zapytaniem o cenę proszę kontaktować się z Zamawiającym pod nr
tel. 578 604 958. Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail: k.karkocha@firs.org.pl ), przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy,
sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna.
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferty w wersji papierowej i/lub elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć do Biura Projektu
Zamawiającego: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław, oraz na adres k.karkocha@firs.org.pl
do dnia 12.01.2018 roku do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu).
Okres związania ofertą: 30 dni.
Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym
etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zamówienia, z przyczyn
uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu
do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych.
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15. Informacja o Zapytaniu o cenę została ogłoszona na stronie internetowej Beneficjenta www.firs.org.pl
oraz wysłana mailowo do 3 potencjalnych oferentów.

………………………………………………
(Zamawiający lub osoba działająca
w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2A do Zapytania o cenę – Formularz Cenowy do oferty – część 1
Załącznik nr 2B do Zapytania o cenę – Formularz Cenowy do oferty – część 2
Załącznik nr 2C do Zapytania o cenę – Formularz Cenowy do oferty – część 3
Załącznik nr 3 do Zapytania o cenę – Oświadczenie
Załącznik nr 4 do Zapytania o cenę - Wykaz ofert równoważnych
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Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę
Miejscowość ............................, dnia ............................... 2018 r.

………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr: RPDS.10.02.010040/17 w ramach Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
SP 5 w Strzelinie, SP w Kuropatniku i SP w Białym Kościele.

CPV Zamówienia:
37426000-0 – sprzęt do ćwiczeń równowagi
39162100-6 – pomoce dydaktyczne

Projekt: „Strzelińska Akademia Rozwoju”
 Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy
 Miejsce: województwo dolnośląskie, Gmina Strzelin
1.Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.........................................................................................
.........................................................................................
NIP: ..................................................................................
REGON: ............................................................................
Numer rachunku bankowego:
.......................................................................................................................................................
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2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:
Część 1:
Przedmiot

Kwota brutto

Słownie

w tym VAT

Kwota brutto

Słownie

w tym VAT

Kwota brutto

Słownie

w tym VAT

Sprzęt do gabinetu Terapii
Integracji Sensorycznej

Część 2:
Przedmiot
Pomoce dydaktyczne Programy multimedialne

Część 3:
Przedmiot
Pomoce dydaktyczne do gabinetu
pedagogicznopsychologicznego

Łączna wartość brutto wynosi:………………………(słownie:……………………………………………………….…).
Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia w
poszczególnych jego częściach, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.

...........................................................................
(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
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Załącznik nr 2A do Zapytania o cenę – Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY CZĘŚĆ 1
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr: RPDS.10.02.010040/17 w ramach Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.........................................................................................
.........................................................................................
NIP: ..................................................................................
REGON: ............................................................................
CZEŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
SPRZĘT DO GABINETU TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Jednost
ka

l.p

Opis

Ilość

1.

Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej, w tym:
Podwiesie Stalowe, 2 x Krętlik, Hak klamrowy, Belki
rozbudowujące podwiesie, 10 karabińczyków, Helikopter,
Huśtawka terapeutyczna, Grzybek, Platforma podwieszana,
Kołyska duża, Deska rotacyjna, Deskorolka duża, Konik,
Wiszące obręcze, Hamak terapeutyczny, Maglownica
średnia.

zestaw

1

2

System Sensis Zestaw do Integracji Sensorycznej, w
tym: Siatka linowa, Duża kładka do ćwiczeń równoważnych,
Materace wypełniające powierzchnie pod podwiesiem,
Zwykła drabinka pojedyncza wraz z maglownicą,
Podwieszana trampolina oraz podwieszana trampolina
elastyczna, Zestaw wspinaczkowy, Zestaw lin i innego
osprzętu, Podwieszany tunel, Podwieszana gruszka.

zestaw

1

3.

Climb System zestaw rozbudowany, w tym: Zjeżdżalnia,
drabinka
drewniana,
ścianka
wspinaczkowa,
biurko/krzesełko.

zestaw

1

4.

Zestaw 3 desek równoważnych; 3 deski o wymiarach
40x30 o trzech stopniach trudności.

zestaw

1

Cena brutto
jednostkowa

Cena brutto
łączna

SUMA ŁĄCZNA

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej………………………………………………..
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Załącznik nr 2B do Zapytania o cenę – Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY CZĘŚĆ 2
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr: RPDS.10.02.010040/17 w ramach Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.........................................................................................
.........................................................................................
NIP: ..................................................................................
REGON: ............................................................................
CZEŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
POMOCE DYDAKTYCZNE – PROGRAMY MULTIMEDIALNE
Jednost
ka

l.p

Opis

Ilość

1.

Program rozwijające zdolności i uzdolnienia uczniów
(Uczeń zdolny edusensus): program multimedialny Każdy
uczeń to UCZEŃ ZDOLNY przygotowany dla uczniów klas
początkowych szkoły podstawowej w wieku 6–10 lat do
realizacji, szczególnie, na zajęciach dodatkowych.

Szt.

1

2

Program rozwijające zdolności i uzdolnienia uczniów
(Uczeń na start): Uczeń na start jest programem
przeznaczonym
dla
nauczycieli
w
klasach
pierwszych. Nauczyciel może wykorzystać aplikację do
pracy indywidualnej lub grupowej z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej i rzutnika. Ćwiczenia dostępne w
programie są zgodne z podstawą programową.

Szt.

1

3.

Program do pracy dla dzieci dyslektycznych typu: Edu
Sensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

Szt.

1

4.

Program multimedialny dla dzieci z dyskalkulią:
multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do
pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne
trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Szt.

1

5.

Programy multimedialne do zajęć korekcyjnokompensacyjnych cz.I: Program Wspomaganie rozwoju – Z
Tosią przez pory roku całkowicie odpowiada ogólnym
zasadom i celom pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z
dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szt.

1

6.

Programy multimedialne do zajęć korekcyjnokompensacyjnych cz.II: Druga część programu eduSensus,
jest rozszerzeniem Zestawu "Wspomaganie rozwoju. Z Tosią
przez pory roku". Zwiększa zasób słownictwa, poszerza

Szt.

1

Cena brutto
jednostkowa

Cena brutto
łączna
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wiedzę dziecka, pracuje nad koncentracją uwagi oraz
poszerza kompetencje językowe.

7.

Edu Sensus Logopedia 2.0 -pakiet gold: Logopedia PRO pakiet Gold (wersja 3.0) zawiera 14 programów do diagnozy i
terapii logopedycznej. Program zawiera 2558 ćwiczeń oraz
987 kart pracy.
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Załącznik nr 2C do Zapytania o cenę – Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY CZĘŚĆ 3
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr: RPDS.10.02.010040/17 w ramach Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.........................................................................................
.........................................................................................
NIP: ..................................................................................
REGON: ............................................................................
CZEŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
POMOCE DYDAKTYCZNE DO GABINETU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

l.p

Opis

1.

Pomoce i gry przełamujące zaburzenia społeczne, w
tym: Góra uczuć jest narzędziem terapeutyczno edukacyjnym, przeznaczonym dla psychologów, pedagogów,
psychoterapeutów a także rodziców, którzy chcieliby lepiej
poznać swoje dzieci; ELEMENTY GRY: 1 instrukcja,1
plansza, 25 kart „Bagaż doświadczeń”, 25 kart „ Wyzwania”,
kostka do gry, pionki.

2

3

4

Pomoce i gry przełamujące zaburzenia społeczne, w
tym: Pytaki® są przyjemną, prostą grą integracyjną dla
całej rodziny; Elementy gry: 96 PYTAKÓW (żetonów z
pytaniami / zadaniami) płócienny woreczek na PYTAKI
elementy drewniane: autorska kostka uczuć, kostka z
oczkami, pionek 6 kart uczuć, zapamiętnik, ołówek, poradnik,
instrukcja.
Pomoce i gry przełamujące zaburzenia społeczne, w
tym: Emocje – nazywam – rozumiem – wyrażamplanszowa gra terapeutyczna EMOCJE – nazywam,
rozumiem, wyrażam - skierowana jest do wszystkich grup
wiekowych oraz przeznaczona do rozgrywki w każdym
miejscu i czasie; Opakowanie zawiera: 6 trójkątnych plansz,
komplet pionków kostkę, książeczkę stanowiącą
szczegółową instrukcję wykorzystania gry.
Pomoce i gry przełamujące zaburzenia społeczne, w
tym: Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie - to
ekscytująca gra planszowa dla dzieci i dorosłych w
każdym wieku. W skład gry wchodzą: kolorowa plansza
do gry, 30 kart ilustrowanych, 4 karty do zadawania
pytań, 2 karty do indywidualnej historii, 5 pionków
drewnianych - kolorowe zwierzątka, drewniana kostka
do gry, książeczka z instrukcją gry.

Jednost
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Ilość
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5

6

7

8

9

10

11

Pomoce i gry przełamujące zaburzenia społeczne, w
tym: Aleksander Gra planszowa EMOTIONZ; zestaw
zawiera:1 plansza, 40 kostek z emocjami (8 dla każdego
gracza), 5 żetonów określających ruch, 55 kart, 5
pionków i 5 podstawek, 30 pchełek, 1 woreczek, 1
instrukcja.
Bajki terapeutyczne: 1.„Bajki terapeutyczne” Maria
Molicka;
2.„Franklin
i
kask
rowerowy” Paulette
Bourgeois; 3.„Bajki terapeutyczne część II” Maria Molicka;
4.„Każdy jest inny” w serii „Plastelinek” Roksana
Jędrzejewska – Wróbel; 5.„Bajki, które leczą cz 2” Doris Brett
Książki z zakresu diagnozy i pracy z uczniem o
szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym:
„Dysleksja a nauczanie Języków Obcych – Przewodnik dla
nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją” Katarzyna Maria
Bogdanowicz; „ 100 i więcej pomysłów jak pomóc dziecku z
dysleksją” Gavin Reid, Shannon Green
Teczki pracy z dziećmi i młodzieżą OPKS – wersja pełna
Obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń
usprawniających procesy poznawcze dla dzieci i młodzieży
niesłyszącej
lub
słabosłyszącej,
niewidomej
lub
słabowidzącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z
afazją.
Testy diagnostyczne dla pedagoga do diagnozy
przyczyn trudności w nauce: Bateria metod diagnozy
przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich wersja skrócona. BATERIA-8S [B-8 "S"]
Testy diagnostyczne dla pedagoga do diagnozy
przyczyn trudności w nauce: Skala oceny sprawności
grafomotorycznych (SOSG)
Testy diagnostyczne dla pedagoga do diagnozy
przyczyn trudności w nauce: Bateria metod diagnozy
przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci 10-12 - wersja
BATERIA-10/12S [B-10/12 "S"]
SUMA ŁĄCZNA
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Załącznik nr 3 do Zapytania o cenę
Miejscowość…………………., data…………………2018r.

OŚWIADCZENIE
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.........................................................................................
.........................................................................................
NIP: ..................................................................................
REGON: ............................................................................
Oświadczam, iż:
1.
2.
3.
4.
5.

Spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
Posiadam
niezbędną
wiedzę
i
doświadczenie
oraz
dysponują
potencjałem
technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Nie jestem osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, ani nie reprezentuję podmiotu, który jest
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 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 związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)
2)
3)
4)

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

6.

Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem oferty. W
ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na podstawie faktury [*niepotrzebne
skreślić].
7. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania
ofert.
8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach określonych w
Zapytaniu o cenę.
9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania o cenę i akceptuję je bez zastrzeżeń.
10. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem Zamawiającemu szkody
poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było następstwem okoliczności, za które
poniosłem odpowiedzialność;
11. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania umowy z
Zamawiającym pomimo wyboru oferty.
12. Oświadczam, iż nie znajduję się w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

.....................................................................................

(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do Zapytania o cenę – wykaz ofert równoważnych
Miejscowość…………………., data…………………2018r

Wykaz oferowanych równoważnych pomocy dydaktycznych
w stosunku do opisanych w Formularzu cenowym
dotyczy części ………………

Część
oferty

Nr pozycji w
Formularzu
cenowym

Nazwa towaru i
wymagania, określone
przez Zamawiającego

Oferowany przedmiot zamówienia,
spełniający wymagania Zamawiającego
– podać nazwę i parametry
proponowanej dostawy równoważnej

.....................................................................................

(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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