
 

Zielona Góra, dnia 04.01.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/01/2019 – RPLB.08.03.00-0043/17-00 

 

w ramach projektu „LAJK – Lubuska Akademia Językowo - Komputerowa”,  

RPLB.08.03.00-0043/17-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3 

Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji 

zawodowych,  

ZAMAWIAJĄCY  

Synteco Sp. z o.o. 

Gdańska 7, 

70-660 Szczecin, 

NIP: 955 236 29  29 

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansowania na realizację 

projektu „LAJK – Lubuska Akademia Językowo - Komputerowa”, dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020, zwanego dalej 

„Projektem”, Synteco Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: 

 Dostawy podręczników do szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych DIGCOMP na 

wskazanym poziomie zgodnym z zakresem kompetencji cyfrowych określonym w ramie 

DIGCOMP, zgodnym z poziomem zaawansowania Uczestników Projektu. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):  

kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki 

2. Opis przedmiotu zamówienia, miejsce, harmonogram i warunki realizacji  

Przedmiotem oferty jest dostawa: Podręczników do szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych 

DIGCOMP na wskazanym poziomie zgodnym z zakresem kompetencji cyfrowych określonym w ramie 

DIGCOMP, zgodnym z poziomem zaawansowania Uczestników Projektu.  

Zamówienie obejmuje: 180 podręczników do szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych DIGCOMP na 

różnych poziomach zaawansowania (A,B,C).  

Tytuł pozycji będzie każdorazowo konsultowany przed dostawą i zależeć będzie od zapotrzebowania 

uczestników projektu, wynikającego z określenia poziomu posiadanych kompetencji i wynikających z 

tego rekomendacji trenera, prowadzącego zajęcia. 

 



Przykładowe tytuły (spis nie stanowi katalogu zamkniętego) 

 "ECDL Base Naskróty.Syllabus v.1.0";  

 „Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?”;  

 „Jak ugryźć ECDL PTI STANDARD”;  

 „Obszar Kompetencje cyfrowe – DIGCOMP (Digital Competences)” (dla poziomu A i B);  

 „Obszar Kompetencje cyfrowe – DIGCOMP (Digital Competences)” (dla poziomu C); 

 „Podstawy obsługi komputera” 

 „Kompetencje cyfrowe DigComp” 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na ilość podręczników do określonych poziomów zaawansowania 

uwarunkowana będzie rekrutacją do projektu i ilością osób przystępujących do szkoleń. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia) zapotrzebowania na ilość podręczników. Dostawa 

podręczników odbywać się będzie etapowo, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w 

terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczy podaną ilość 

podręczników, wraz z podręcznikami dla trenerów, na własny koszt w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

3.  Warunki udziału w postępowaniu  

1. O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Oferenci - osoby fizyczne, osoby prawne albo 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają uprawnienia do 

wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia,  

4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów 

formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

3. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym poniżej oraz 

będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.  

4. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami oceny oferty:  

- Cena (C) : waga 100 % , (100 pkt) 

W ramach kryterium ,,cena" zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 100.  

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Oferenci 

odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana 

w ofertach cena netto za dostawę 1 szt podręcznika.  



Wzór nr 1  

C =(Cmin/Cob) × 100 punktów  

gdzie:  

C = liczba punktów za kryterium ,,cena";  

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;  

Cob = cena oferty badanej.  

5. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zostanie wybrana oferta  

z największą liczba punktów. 

6. W przypadku, gdy złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, zawierają cenę 

przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, który uzyskał 

najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert.  

II. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY  

1. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.  

2. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty. 

Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego 

należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;  

3. Cenę należy podać w polskich złotych netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

4. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne 

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.  

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Ofertę złożyć należy w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera osobiście na adres 

Zamawiającego: (Synteco Sp. z o.o., Gdańska 7, 70-660 Szczecin) lub poczty elektronicznej na adres 

biuro@astitum.pl w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.01.2019, do godziny 9.00 Decyduje 

moment doręczenie nie nadania (data stempla pocztowego)  Kopertę należy opisać w następujący 

sposób: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/01/2019 – RPLB.08.03.00-0043/17-00” 

III. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:  

Grzegorz Anyszko, telefon 504 213 315, e-mail: grzegorz_anyszko@wp.pl; 

 

 

 

 

mailto:biuro@astitum.pl


FORMULARZ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 NR 05/01/2019 – RPLB.08.03.00-0043/17-00 

 

skierowany do: Synteco Sp. z o.o., Gdańska 7, 70-660 Szczecin 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 
 
 
 
 

Adres do korespondencji: 

 
 
 
 

Nr NIP 
 
 

E-mail: 
 
 

Nr telefonu: 
 
 

Nr faksu: 
 
 

  

Nawiązując do zapytania na realizację usługi dostawy podręczników do szkoleń z zakresu kompetencji 

cyfrowych DIGCOMP na wskazanym poziomie zgodnym z zakresem kompetencji cyfrowych 

określonym w ramie DIGCOMP, zgodnym z poziomem zaawansowania Uczestników Projektu.,  
NR 05/01/2019 – w ramach projektu „LAJK – Lubuska Akademia Językowo - Komputerowa”, 

RPLB.08.03.00-0043/17-00., przedstawiam następującą ofertę cenową:  

 

Liczba podręczników 
 

180 podręczników 

Cena netto za 1 podręcznik 
 
         ………………………… zł netto 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO 

 

 
          ………………………… zł netto 
 

Słownie 
 
 
 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                                 ………………………………… 

            Data                         Podpis 


