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                                                                                                                          Karsin, 30.09.2016 
 

Zapytanie ofertowe nr PKR/03/09/2016 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi „Dostawa materiałów 
do zajęć w Gminie Karsin” w ramach projektu Akademia możliwości nr RPPM.03.02.01-22-0134/15współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39162000-5  Pomoce 

naukowe, CPV 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Karsin oraz zasadnicze 
podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. 

 
OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć (skrypty, książki, karty ćwiczeń) i licencji na zajęcia do szkół 
położonych na terenie gminy Karsin. 
 
1. Zamówienie obejmuje:  
a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków materiałów do zajęć do  szkół podstawowych i gimnazjalnych 
znajdujących się na terenie Gminy Karsin; 
b) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej szkoły – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający 
przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.  
2. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji 
na fakturze/rachunku. 
3. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 

1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 
2) Elastyczność w użytkowaniu; 
3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 
4) Czytelna informacja; 
5) Tolerancja na błędy; 
6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 
7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 
8) Percepcja równości. 

 

Zamówienie zostało podzielone na 7 części: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 1: 
Angielski na Pamięć materiały dla ucznia - książka w formie segregatora z wyjmowanymi kartami dla ucznia. Karty dla ucznia mają 
atrakcyjną kolorową formę; są to rysunki, postacie, scenki, grafy, które przedstawiają daną sytuację, wzór w sposób absurdalny, nowatorski 
a przez to łatwo wpadają w pamięć; są to ćwiczenia na poszczególne zajęcia (jednostki lekcyjne). Uczeń może w każdej chwili w domu po 
zajęciach przypomnieć sobie i utrwalić wypracowany materiał. Materiały zgodne z programem zajęć Angielski na Pamięć. 
Materiały opracowane na podstawie innowacyjnej metody nauki języka angielskiego Angielski na Pamięć opierającej się na podejściu 
multisensorycznym. Polegającej na intensywnym wprowadzaniu słownictwa, fraz i zdań angielskich w podobny sposób w jaki przebiega 
przyswajanie przez dzieci języka ojczystego. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 2: 
Angielski na Pamięć licencja na zajęcia dla 1 grupy zajęciowej. Angielski na Pamięć to innowacyjna metoda nauki języka angielskiego 
opracowana w oparciu o podejście multisensoryczne. Polega na intensywnym wprowadzaniu słownictwa, fraz i zdań angielskich w podobny 
sposób w jaki przebiega przyswajanie przez dzieci języka ojczystego. 
W ramach licencji dostarczany jest program zajęć dla prowadzącego, obejmujący min. 24 h zajęć, dostosowany do zrekrutowanej w 
ramach projektu grupy uczniów. Przygotowanie programu musi być poprzedzone diagnozą potrzeb uczestników zajęć. Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy listę uczestników zajęć po przeprowadzeniu rekrutacji w ramach projektu. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 3: 
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Niemiecki na Pamięć materiały dla ucznia - książka w formie segregatora z wyjmowanymi kartami dla ucznia. Karty dla ucznia mają 
atrakcyjną kolorową formę; są to rysunki, postacie, scenki, grafy, które przedstawiają daną sytuację, wzór w sposób absurdalny, nowatorski 
a przez to łatwo wpadają w pamięć; są to ćwiczenia na poszczególne zajęcia (jednostki lekcyjne). Uczeń może w każdej chwili w domu po 
zajęciach przypomnieć sobie i utrwalić wypracowany materiał. Materiały zgodne z programem zajęć Niemiecki na Pamięć. Materiały 
opracowane na podstawie innowacyjnej metody nauki języka angielskiego Niemiecki na Pamięć opierającej się na podejściu 
multisensorycznym. Polegającej na intensywnym wprowadzaniu słownictwa, fraz i zdań niemieckich w podobny sposób w jaki przebiega 
przyswajanie przez dzieci języka ojczystego. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 4: 
Niemiecki na Pamięć  licencja na zajęcia dla 1 grupy zajęciowej. Niemiecki na Pamięć to innowacyjna metoda nauki języka niemieckiego 
opracowana w oparciu o podejście multisensoryczne. Polega na intensywnym wprowadzaniu słownictwa, fraz i zdań angielskich w podobny 
sposób w jaki przebiega przyswajanie przez dzieci języka ojczystego. 
W ramach licencji dostarczany jest program dla prowadzącego, obejmujący min. 24 h zajęć, zajęć dostosowany do zrekrutowanej w 
ramach projektu grupy uczniów. Przygotowanie programu musi być poprzedzone diagnozą potrzeb uczestników zajęć. . Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy listę uczestników zajęć po przeprowadzeniu rekrutacji w ramach projektu. 
potrzeb uczestników zajęć. . Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników zajęć po przeprowadzeniu rekrutacji w ramach 
projektu. 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 5: 
Półkolonie ROBO-lab - skrypt dla ucznia - instrukcje budowy robotów  min. 10 instrukcji budowy robotów z zestawu Lego Mindstroms/Lego 
Wedo lub równoważnego (instrukcje mogę być dostarczone w formie drukowanej lub elektronicznej), instrukcja programowania robotów, 
dodatkowe materiały poszerzające wiedzę uczniów dotyczące robotyki (podstawowe informacje o robotyce, ciekawostki dotyczące 
robotyki). 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 6: 
Półkolonie Eksperymentalne - skrypt dla ucznia opisy doświadczeń, ciekawostki dotyczące eksperymentów, dostosowane do poziomu 
uczniów. Zakres doświadczeń: przyroda w szkole podstawowej, w gimnazjum: fizyka, chemia, biologia, geografia. Doświadczenia powinny 
pozwolić uczniom  wykorzystać teoretyczną wiedzę zdobytą na zajęciach w praktyce. Min. 30 doświadczeń.  
 
WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 7: 
Półkolonie Elektronika - opis układów elektronicznych, zasady działania układów, ciekawostki dotyczące elektroniki, zasady konstruowania własnych 

układów elektronicznych. Doświadczenia powinny pozwolić uczniom  wykorzystać teoretyczną wiedzę zdobytą na zajęciach w praktyce. min. 
10 układów.  

 
III. MIEJSCE realizacji zamówienia: województwo pomorskie, powiat kościerski, Gmina Karsin: Zespół Szkół w Wielu, Zespół Szkół w 

Karsinie, Szkoła Podstawowa w Osowie. 

 
IV. TERMIN realizacji zamówienia:  

a) część 1: 48 szt. materiałów do 30.10.2016, 40 szt. materiałów  do 30.09.2017; 

b) część 2: 6 szt. materiałów do 30.10.2016, 5 szt. materiałów  do 30.09.2017; 

c) część 3: 24 szt. materiałów do 30.10.2016, 24 szt. materiałów  do 30.09.2017; 

d) część 4: 3 szt. materiałów do 30.10.2016, 3 szt. materiałów  do 30.09.2017; 

e) część 5: 84 szt. skryptów do 30.06.2016, 72 szt. skryptów do 30.06.2017;  

f) część 6: 72 szt. skryptów do 30.06.2016, 60 szt. skryptów do 30.06.2017; 

g) część 7: 24 szt. skryptów do 30.06.2016, 2 szt. skryptów do 30.06.2017. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów 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 
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VII 
c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi). 
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3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określony-mi przez Zamawiającego, w szczególności jest 
niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 
1314); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy oferta Wykonawcy 
budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca 
ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej. 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:  
1. Kryteria oceny 

 Cena - 100%, maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 100 pkt.  

Określenie liczby punktów jaką dany Wykonawca uzyska za ten element oceny przeprowadzone zostanie wg 

następującego wzoru 

 
 

Liczba punktów= 
Najniższa cena w postępowaniu 

x 100 
Cena Wykonawcy 

Ocenie  podlegać będzie cena brutto. 

  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów. 
 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Nazwa i adres Wykonawcy; 
2. Oferta należy przygotować zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania stanowiącego jednocześnie Załącznik nr 

1;  
3. Termin złożenia oferty: do  14.10.2016 roku, do końca dnia (przy czym oferty składane osobiście lub za pomocą poczty muszą 

być złożone w godzinach funkcjonowania Zamawiającego, tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00).Ofertę należy złożyć 
elektronicznie przesyłając na adres mailowy: pomorskie@malyinzynier.pl, za pośrednictwem poczty, lub osobiście składając 
w biurze projektu: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, do dnia 14.10.2016 do godziny 14:00 z dopiskiem 
„Biuro Projektu Akademia możliwości".  
 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone i upublicznione: 

a) na stronie internetowej www.malyinzynier.pl. 
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia jest prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.5.3. Szczególne warunki 

realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokumentu „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja z dnia 10.04.2015) . 

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Patrycja Milecka, tel. 516 037 585, e-mail: pomorskie@malyinzynier.pl. 
4. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na piśmie wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu. 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.malyinzynier.pl. 

  

IX. DODATKOWE WYMAGANIA: 
1. Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE: 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do momentu wyboru ofert. 
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
c) W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku zawarcia umowy z 
Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 30.11.2016r, o każdym czasie z 
zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą 

mailto:pomorskie@malyinzynier.pl
mailto:pomorskie@malyinzynier.pl
http://www.malyinzynier.pl/
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(decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy (decyduje data wysłania wiadomości). W takiej 
sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za pomoce dostarczone w terminie do rozwiązania 
umowy. 

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem 
terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

e) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 
f) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą,. 
h) Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, 

zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
i) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 
j) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
k) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i 

materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna 
zgodność oferty z wymaganiami. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 
dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

m) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert 
n) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień 

uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, 
o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia 
została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą.  

o) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 
ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną 
powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

 
 
 

 


