
 
  

Gmina Swarzędz                            Swarzędz, 12.07.2022 r.  

Rynek 1 
62-020 Swarzędz                     

Zapytanie ofertowe 1/EFS/2022 

Gmina Swarzędz składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy edukacyjnych do 
pracowni językowych dla Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ramach projektu 
„Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń” o następującej treści: 

Termin składania ofert do dnia 19.07.2022 r. 

Nazwa zamawiającego 

Gmina Swarzędz 
 
Miejsce i sposób składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do 19.07.2022 r. do godz. 15.00 
(decyduje data wpływu).  

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: umig@swarzedz.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Wiatr 

Miejsce realizacji zamówienia 

62-006 Kobylnica, Wierzonka, Szkoła Podstawowa w Wierzonce 

 
Adres dostawy (odbiorca):   
 
62-020 Swarzędz, Rynek 1, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ramach projektu 
"Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu". Szczegółowy opis zamówienia w załączniku 
nr 1 do zapytania ofertowego – formularzu ofertowym. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia  5.09.2022 r. 
 
Załączniki 

•  formularz ofertowy  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  



Dodatkowe warunki 

1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego. 
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym 
Zapytaniu ofertowym, w języku polskim, na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie w formie pisemnej. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość przedmiotu 
zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.  
6. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Formularz ofertowy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium: 
Cena – waga 100%.  
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom wynikającym z Zapytania ofertowego i zostanie uznana za ofertę 
najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa: Gmina Swarzędz 

Adres: Rynek 1, 62-020 Swarzędz, wielkopolskie , Swarzędz 

Numer telefonu: 61 65 10 915 

NIP: 777-30-98-737 

Tytuł projektu – Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu 

Numer projektu  – POWR.02.10.00_00_3025/20 


