ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1
ul.Wapienna 24a
91-087 Łódź
e-mail: mos_sos@wp.pl
II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./, a także wydanymi na jej podstawie
rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę POMOCY TERAPEUTYCZNYCH I
EDUKACYJNYCH w ramach projektu : "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożeni niedostosowaniem społecznym
w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa

POMOCY TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7,8
3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Część 1 – dostawa pomocy edukacyjnych

Część 2 – dostawa pomocy terapeutycznych

Część 3 – dostawa pomocy specjalistycznych

Część 4 – dostawa pomocy rozwijających

Część 5 – dostawa pomocy testowych

Część 6 – dostawa pomocy psychologicznych

Część 7 – dostawa pomocy programowych
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.06.2017 r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu na jedną lub obydwie części. Oferta, oświadczenia
oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono
złożone wraz z przysięgłym tłumaczem na język polski.
5. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z
oryginałem”.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony
wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej
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działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
VII. DOKUMENTY DO OFERTY
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
c) pakiet asortymentowy nr 1 - pomocy edukacyjnych
d) pakiet asortymentowy nr 2 - pomocy terapeutycznych,
e) pakiet asortymentowy nr 3 - pomocy specjalistycznych
f) pakiet asortymentowy nr 4 - pomocy rozwijających
g) pakiet asortymentowy nr 5 - pomocy testowych,
h) pakiet asortymentowy nr 6 - pomocy psychologicznych
i) pakiet asortymentowy nr 7 - pomocy programowych,
j) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru. Ofertę
należy złożyć w zamkniętej kopercie w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1
ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź (sekretariat ) w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 10.00 z dopiskiem
OFERTA NA DOSTAWĘ POMOCY TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH W
RAMACH
PROJEKTU
"Edukacyjne SOS"
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres mos_sos@wp.pl
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 10:15 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1,
ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź pokój dyrektora
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Marzena Januszewska-Zarzycka, tel, 42 651-43-34,
e-mail: mos_sos@wp.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
IX. OCENA OFERT
1. Ceną ofertową wymienioną w Formularzu oferty jest cena brutto ( z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma
obowiązek poinformowania Zamawiającego o powyższym.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, oraz wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
7. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w zapytaniu ofertowym i obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
Sposób oceny ofert:
W kryterium „Cena” ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na
zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100
Cena badanej oferty
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii "SOS" nt 1 www.mos1.swiata.pl.
2.Ponadto Zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
XI. TERMIN PŁATNOŚCI
Należne wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1.Dodatkowych informacji udziela Marzena Januszewska-Zarzycka pod numerem telefonu 42-651-43-34
oraz adresem email: mos_sos@wp.pl
2.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
X. ZAŁĄCZNIKI
1.Wzór formularza ofertowego.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.pakiet asortymentowy nr 1 - pomocy edukacyjnych
4.pakiet asortymentowy nr 2 - pomocy terapeutycznych,
5.pakiet asortymentowy nr 3 - pomocy specjalistycznych
6.pakiet asortymentowy nr 4 - pomocy rozwijających
7.pakiet asortymentowy nr 5 - pomocy testowych,
8.pakiet asortymentowy nr 6 - pomocy psychologicznych
10. pakiet asortymentowy nr 7 - pomocy programowych,
Łódź12.05.2017 r.
Miejscowość, data
……………………………..
Podpis Kierownika Zamawiającego
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