
 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Podmiot: Gmina Miasta Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach – Partner 
realizujący wraz z Liderem Projektu – Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”,  
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19 

 

dotyczy: zakupu 240 zestawów materiałów dydaktycznych Treningu 
Umiejętności Społecznych (TUS) o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Dane Zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach 
Adres: ul. Leśna 5, 26-670 Pionki 
NIP: 796-295-87-67 

II. Przedmiot zamówienia i jego opis: 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Pomoce i artykuły szkoleniowe 

KOD CVP:  

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

Tryb udzielania zamówienia: 

Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku (zgodnie z zasadami określonymi  
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240 zestawów materiałów dydaktycznych Treningu 
Umiejętności Społecznych (TUS) dla 4 grup, zrekrutowanych z osób dorosłych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się korzystania z pomocy społecznej  
(w tym 10 osób niepełnosprawnych), zamieszkujących teren powiatu radomskiego 
ziemskiego i miasta Radom. 

1. Liczba zestawów materiałów dydaktycznych: 240 na 4 warsztaty (4 grupy po 15 osób x 4 
warsztaty), w tym 135 zestawów w 2021 roku i 105 zestawów w 2022 roku; 

2. Minimalna zawartość zestawu materiałów dydaktycznych: 

 Teczka do przechowywania materiałów 

Rozmiar: A4; wykonanie: karton lub tworzywo sztuczne; funkcje: zapięcie 

 Materiały merytoryczne 

Wydruk przygotowanych przez Trenera US materiałów dydaktycznych w formie A4;  
w liczbie do 30 stron na jeden zestaw 

 Notes 

Strony w kratkę; rozmiar: A5; oprawa: twarda 

 Długopis 

Wkład: tusz lub żel; kolor tuszu: niebieski 

 



 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Dostawa materiałów biurowych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 5 dni 
roboczych od daty podpisania umowy na realizację Zlecenia,  

2. Dostawa wydruków materiałów dydaktycznych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 
5 dni roboczych od daty przekazania w/w materiałów przez Trenera Umiejętności 
Społecznych 

3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pionkach ul. Leśna 5 w dzień roboczy w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne 
propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną 
techniką w sposób zapewniający jej czytelność. 

5. Oferta wraz z załącznikami wymienionymi w zapytaniu ofertowym musi być 
podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 

8. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte)  
w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami 
niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną 
odrzucone. 

10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony  
z postępowania. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

 

 

 



 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinien dostarczyć Oferent: 
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy (wg załącznika 

nr 1). 

2. Status prawny Wykonawcy (załącznik nr 2). 

3. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do 
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została 
podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach 
rejestracyjnych firmy. 

4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON/ zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji gospodarczej oraz kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru 
NIP – potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

VI. Zasady rozliczeń: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 
zgodnie z formularzem ofertowym. 

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 
obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia (w tym transport do siedziby MOPS lub koszty wysyłki) oraz 
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  

5. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona 
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności 
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

VII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 29.07.2021 r. do godziny 1200 w sekretariacie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter)  
w dni robocze w godz. od 730 do 1500. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  
z dopiskiem „zakup 240 zestawów materiałów dydaktycznych Treningu 
Umiejętności Społecznych (TUS)”  lub przesłać za pośrednictwem Poczty. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty złożonej za 
pośrednictwem poczty liczy się data wpływu. 

3.  Osoba do kontaktu z Oferentami:  Anna Warchoł tel. 793 137 070 



 

VIII. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. 

Punkty przyznawane w ramach niniejszego kryterium będą liczone według następującego 
wzoru:  

C = (Cmin : Cof x 100) 

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie za całość zlecenia  

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert  

Cof – cena badanej oferty  

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Kryterium premiujące: 
Oferent, który zobowiąże się do zastosowania tzw. klauzuli społecznej1 przy realizacji 
niniejszego zamówienia, otrzyma dodatkowe punkty w liczbie 10, przy obliczaniu punktacji 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym 
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

3. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

                                                           
1 Wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 
osoba niepełnosprawna (z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub osoba bezrobotna (na podstawie 
skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych  
do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony  
w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
Wykonawca,  
w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 
a) zatrudniania co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi  

w niniejszym punkcie zapytania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy 
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, 

b) przedłożenia zamawiającemu kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania osoby 
bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy w terminie do 21 dni od daty 
podpisania umowy, 

c) w przypadku rozwiązania umowy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby niepełnosprawnej lub innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania umowy z poprzednia 
osobą. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie 
udokumentować fakt zatrudniania ww. osób. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy 
realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego 
miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy 
w okresie realizacji zamówienia, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy 
powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu 
rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie 
osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie 
wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na 
obszarze, w którym jest realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji. 



 

4. Zamawiający może w toku oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zastrzega sobie uprawnienie do 
zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia 

postępowania bez podawania przyczyn. 

 

 

Załączniki: 

1.  formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) 
2. Status prawny Wykonawcy (załącznik nr 2) 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków do realizacji zlecenia (załącznik nr 3) 
4. Klauzula Informacyjna RODO - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach (załącznik 

nr 4) 
 

 


