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Zapytanie ofertowe

na ustugi spoteczne o wartosci od 30.000 euro do 750.000 euro

Podstawa prawna: art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dalej „ustawq Pzp"

PRZEDMIOT ZAM6WIENIA:

Prowadzenie zaj^c edukacyjnych dia uczniow w ramach projektu „OSTRO
ZWiEDZ^ - wsparcie edukacji 15 szkof ksztatcenia ogolnego o najstabszych
wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrow Mazowiecka"

Zatwierdzono, dnia 23.03.2018 r.
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorsklego 5
07- 300 Ostrow Mazowiecka

tel. (29) 74 68 600, fax (29) 74 68 600

strona internetowa: www.gminaostrowmaz.home.pl

adres e-mail: gminaostrowmaziahome.pl

2. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje prowadzenie zaj^c edukacyjnych dia uczniow ucz^szczajqcych do szkdt

z terenu Gminy Ostrow Mazowiecka w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZ/^ - wsparcie edukacji 15 szkot

ksztafcenia ogolnego o najstabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrow

Mazowiecka". Zamowienie obejmuje nast^pujqce zaj^cia pozalekcyjne:

2.1. Zaj^cia pozalekcyjne dia uczniow „Jtzyki obce bez probiemu na ̂ zaminie":

- liczba uczestnikow: 20 grup po 15 osob, f^cznie 300 osob;

- liczba godzin zaj^c: 35 godzin na grup^, tqcznie 700 godzin;

- program: ze wzgl^du na wyrownawczy charakter programy i zagadnienia b^dq okreslone po konfrontacji

z problemami ucznidw z poszczegolnych grup, zadania z wykorzystaniem praktycznego nauczania -

rozmowy bez uzycia j^zyka polskiego, gry i zagadki w j^zyku angielskim

- metody: wykiad, 6/viczenia 1 zadania

- efekty: u 80% uczniow wzrosn^ kompetencje kluczowe o 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante

(pierwsze ISmin. zaj^c} i ex-post (ostatnie 15 min. zaj^c) oraz raportu postgpu z podsumowaniem stopnia
osi^ni^c - porownawcze zastawienie punktacji .

2.2. Zaj^a pozalekcyjne dia ucznidw ̂  matematyk^ za pan brat":
- liczba uczestnikow: 20 grup po 15 osob, tqcznie 300 osob;
- liczba godzin zaj^c: 35 godzin na grup^, Iqcznie 700 godzin

- program: ze wzgl^du na wyrownawczy charakter programy i zagadnienia b^^ okreslone po konfrontacji
z problemami uczniow z poszczegdinych grup,

• metody: wykfad, owiczenia i zadania z wykorzystaniem e-podrecznika do matematyki dia klasy IV-VI

szkoty podstawowej i klasy t-lil gimnazjum „OdkrYj, zrozum, zastosuj..." [Politechnika tddzka, 2015 r.]
- efekty: u 80% uczniow wzrosn^ kompetencje kluczowe o 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante

(pierwsze ISmin. zaj^c) i ex-post (ostatnie 15 min. zaj^c) oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia
osi^ni^c - porownawcze zastawienie punktacji.

2.3. Zaj^cia pozalekcyjne dia ucznidw „Gra biznesowa - symulacja przed^Qtriorstwa":
- liczba uczestnikow: 25 grup po 12 osob, f^cznie 300 osob

- liczba godzin zaj^c: 30 godzin na grup^, fqcznie 750 godzin

zaj^cia prowadzone w blokach godzinowych dostosowanych do wieku, mozliwo^i, dyspozycyjnoscl
dzieci, w sposdb niwelujacy zdiagnozowane bariery, tj. bloki l-2h/tydz. lub 4-8h/dzieri
- program: GRA dopasowana do potrzeb ucznidw (czyteine plansze, opracowana koncepcji

uniwersalnego). Forma edukacyjnej, biznesowej gry planszowej, t^czqcej ze sobq rozrywk^ i rywalizacj^,
(^wiczenie myslenia strategicznego, trening umiejetnosci mi^kkich (praca w zespoie, negocjacje,
reagowanie na sytuacje problemowe, wspdfzawodnictwa, radzenia sobie z porazka) oraz nauka reguf
poruszania si^ po wspdtczesnym rynku, w tym m.in. podstaw finansdw, zarz^dzania i elementdw prawa.
Symulacja b^dzie wdrazana zgodnie z ideq ̂ experiential learning" i oparta na „doswiadczaniu". Uczestnicy
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mierzq si§ z realnie odwzorowanymi zdarzeniami z zycia codziennego przedsi^biorcy wcielajqc si^ w rol§
wlascicieli firm/cztonkdw zatzqdow. Uczniowie doswiadczajq problembw i wyzwan przedsi^biorcow,
samodzielnie wyci^gajq wnioski, a nast^pnie otrzymujg od Trenera infomnacj^ zwrotnq i dodatkow^
wiedz^ teoretycznq.

- metody: gra symulacyjna, planszowa, prezentacja multimedialna
- efekty; u 80% uczestnikow wzrosng kompetencje kluczowe o min. 30%, ocena na podstawie testu ex-
ante (pierwsza godzina zaj^d) i ex-post (ostatnia godzina zaj^c) oraz raportu post^pu z podsumowaniem
stopnia osi^gni^c

- Zamawiajgcy planuje zakup 15 szt. gier do nauki przedsi^biorczosci w ramach odr^bnego zamowienia.

2.4. Zaj^cia pozalekcyjne dia uczniow „Dream Team - warsztaty pracy zespotowej":
- liczba uczestnikow: 20 grup po 15 osob, tgcznie 300 osob
- liczba godzin zaj^c: 12 godzin na grup§, tqcznie 240 godzin
- program: etapy formowania si^ grupy - cwiczenia praktyczne, rola lidera w zespole, typy iidera oraz
podzlat zadari w zespole, komunikacja - rodzaje komunikacji (werbalna 1 niewerbalna), elementy mowy
ciala, zarzqdzanie wizualne - pofqaenie komunikacji wraz z oi^anizacj^ czasu pracy, organizacja czasu
pracy, konflikty w zespofach i metody rozwiqzywania konfliktow.
- efekty: u 80% uaestnikdw wzrosnie kompetencja aktywnej pracy w grupie o min. 30%; Ocena na
podstawie przeprowadzonych testow wiedzy i umiej^lnosci ex-ante i ex-post.

2.5. Zaj^a pozalekcyjne dia ucznidw ,Warsztaty kreatywnoki 1 innowacyjnojci":
- liczba uczestnikow: 20 grup po 15 osob, Iqcznie 300 osob
- liczba godzin zaJec: 12 godzin na grup?, Iqcznie 240 godzin
- program: zadania z wykorzystaniem kreatywno^i i innowacyjnoki, przygotowywanie wlasnego
projektu, wykonanie wlasnego projektu
- metody: prace manualne, praca tworcza. Uczniowie b?da zach?cani do kreowania wlasnego wyrobu,
zaj?cia maj? na celu wyzwolenie myslenia twdrczego w celach uzytkowych, rozbudzenie zainteresowan,
poznanie metody na hobby i samorozwo], wyciszenie.
- efekty: u 80% uczestnikow wzrosnie kompetencja kreatywnosci o min. 30%; Ocena na podstawie
przeprowadzonych testow wiedzy i umiej?tnosci ex-ante i ex-post.

2.6. Zaj?cia pozalekcyjne dia uaniow ,Przyrodniae eksperymentatorium":
- liaba uczestnikbw: 15 grup po 8 osob, l?cznie 120 osob

- liczba godzin zaj?c: 20 godzin na grup?, I?cznie 300 godzin
- program: utrwalenie tresci z zakresu zagadnien naukowo - technicznych, matematyczno- przyrodniczych
z wykorzystaniem zakupionego sprz?tu i pomocy dydaktycznych; aktywne wykorzytsanie treici
dydaktycznych i proponowanych zadan/cwiczen w ramach prowadzonych zaj?c, udost?pnienie
e-materialdw uczniom;

- metody: aktywizujgce m.in. warsztaty, zaj?cia z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz
e-podr?cznlk6w „5wiat pod lup?. Przyroda. Klasa 4-6. Szkola podstawowa", „Swlat pod lup?" materialy dia
biologii, fizyki I geografii w kl. I-III glmnazjum (Unlwersytet Przyrodniczy, Wroclaw, 2015 r.]
- efekty: u 80% uczniow wzrosn? kompetencje kluczowe o 30%, ocena na podstawie testu ex-ante
(pierwsze 15 min. zaj?c) i ex-post (ostatnie 15 min. zaj?c) oraz raportu post?pu z podsumowaniem stopnia
osi?gnl?c - pordwnawcze zastawienie punktacji.

2.7. Za|?cia pozalekcyjne dia ucznidw „Programista Jutra - zaj?da z tworzenia i pr<%ramowania
robotow":
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- liczba uczestnikow: 15 grup po 8 osob, tqcznie 120 os6b

- liczba godzin zaj^c: 12 godzin na grup^, tqcznie 180 godzin

- program: w przypadku kazdej grupy dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniow (rozwojowe,
edukacyjne, psychologiczne] 1 etapu edukacyjnego. Zaj^cia z wykorzystaniem klockdw rozwijaJace

kompetencje naukowo-techniczne 1 informatyczne. Uczniowie budujq konstrukcje 1 programujq

roznorodne konstrukcje z klockdw, poznajq podstawowe poj^cia zwiqzane z robotykq, automatyk^

informatykq, ksztattujq wyobraznie przestrzennq 1 kreatywnosc przy wykorzystaniu metody budowania

robotow.

- metody; z wykorzystaniem klockdw,

- efekty: u 80% uczniow wzrosnie umiej^tnosc programowania robotdw o 30% oraz, ocena na podstawie

testu ex-ante (pierwsza godzina zaj^c) i ex-post (ostatnia godzina zaj^) oraz raportu post^pu

z podsumowantem stopnia osiqgni^c- pordwnawcze zastawienie punktacji

Na potrzeby zaj^c wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe i instrukcje programowania dia wszystkich

uczestnikow oraz sprz^t - klocki kompatybilne ze sprz^tem komputerowym szkdt - min. 4 komplety na ^
grup?.

2.8. Zaj?cia pozalekcyjrw dIa ucznidw „Mappttpe - innowacyjne narz?dzie do tworzenia

multimedialnych materiaidw edukacyinych":

- liczba uczestnikow: 12 osdb

- liczba godzin zaj?c: 16 godzin

- program: Zaj?cia dotycz?ce tworzenia prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu innowacyjnej

aplikacji MAPPTIPE wytworzonej w ramach proj. innowacyjnego POKL w ramach proj.3.3.4 Program

Operacyjny Kapital Ludzki (UDA.POKL.03.03.04-00-108/10). Zaj?cia rozwijajqce zainteresowania ucznidw,
wskazujqce mozliwe sposoby zastosowania aplikacji MAPPTIPE w procesie edukacji. Przedstawienie

aplikacji MAPPTIPE, jako narz?dzia przydatnego w procesie samoksztalcenia i uzupelniania wiedzy, w mysi

realizacji metody "learning by doing". Zapoznanie ucznidw z walorami technicznymi i merytorycznymi

produktdw powi?zanych z aplikacj? tj. kursami e-learningowyml i z przykladowymi prezentacjami

multimedialnymi. Uczniowie naucz? si? lub poprawi? swoje metody tworzenia i/lub wyszukiwania treki,
ktdrymi chc? wypefnic swoje prezentacje. W tym celu zostan^ im dostarczone internetowe szkolenia

zzakresu tworzenia, pozyskiwania i wykorzystywania tresci, z uwzgl?dnieniem spraw foimalnych

i prawnych (prawo autorskie). Podczas zaj?c kazdy uczen stworzy wtasn^ prezentacj?. ^
- metody: komputery (ICT), 'w
- efekty: u 80% ucznidw wzrosn? kompetencje informatyczne o min. 30% ocena na podstawie testu ex-

ante (pierwsza godzina zaj?c) 1 ex-post (ostatnia godzina zaj?i^] oraz raportu post?pu z podsumowaniem
stopnia osi?gni?c.

2.9. Zaj?cfa pozalekcyjne dIa uanidw 5PE0U:

- liczba uczestnikow: 15 osdb

- liczba godzin zaj?c; 25 godzin na jedn? osob?, t?cznie 375 godzin

- program: doradca przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, testy kompetencji, okreslante

atutdw i stabych stron (ze szczegdinym uwzgl?dnieniem nauk scisfych i technicznych i kompetencji

kluczowych w obszarze wyboru dalszej sciezki ksztafcenia). Badanie b?dzie dostosowane zakresem do

ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przed udzieleniem wsparcia tworzony b?dzie PPI- Plan

Pracy Indywidualnej z kazdym z ucznidw.

- metody: spotkania 1:1 z doradc? edukacyjno-zawodowym, na miejscu w kazdej ze szkdf, petnienie

dyzurdw w wolnej sail lekcyjnej (spotkania w systemie pozalekcyjnym).
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- efekty doradztwa: u 80% wzrosnie wiedza z zakresu wtasnych predyspozycji do dalszego rozwoju
i mozliwych kierunkow edukacji (prry uwzgl^dnieniu specyficznych cech przez Doradc?)
- Zamawiaj^cy planuje zakup zestawow pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego
(programy komputerowe, arkusze, itp.) w ramach odr^bnego zamowienia.

Informacje dotyczgce wszystkich zaj^d:

1) usfuga edukacyjna liaona jest w tzw. godzinach lekcyjnych, tj. 1 godzina = 45 minut;
2) wszystkie zaj^cia odbywac si^ b^d^ wszkotach na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka w terminach

uzgodnionych z Zamawiaj^cym;

3) Zamawiaj^cy udost^pni rowniez w miar? potrzeb, po wczesniejszym uzgodnieniu sprz^t komputerowy,
projektor multimedialny, ekran multimedialny, tablic^ interaktywnq;

4) zaj^cia z matematyki i j^zyka obcego odbywac si^ wtygodniu od poniedziatku do piqtku po 1-2
godziny tygodniowo, awweekendy wszystkie zaj^cia mogq odbywad slQ blokowo od 4 do 8 godz.
dziennie; czas zajQC musi bye dopasowany do wieku, mozliwoki 1 dyspozycyjnoki grupy;

5) szczegotowe harmonogramy musz^ bye uzgodnione z Zamawiajqcym/dyrektorem szkoty. Zaj^cia b^dq
musiaty odbywac si^ tak, aby nie zaktoeic biez^cej dziatalnosci placowek szkolnych;

6) wykonawca zobowiqzany b^dzie prowadzic dokumentacje przebiegu zaj§c zgodnie z wymaganianil
Zamawiajqeego, tj. min.: prowadzic list^ obecnosci oraz dzienniki zaj^^ zgodnie z obustronnie
uzgodnionym harmonogramem oraz programem zaj^c.

Projektem obj^te s^ nast^pujace placowki:
1) Publiczna Szkola Podstawowa im. ptk dypl. Ludwika Bociadskiego w Konnorowle, ul. Mazowiecka 81,

07-310 Komorowo;

2) Publiczna Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863 roku w Nagoszewie, Turka 40,07-300 Turka;
3) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. ptk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy, ul. Pawta Jasienicy 23,

07-304 Jasienica;

4) Publiczna Szkota Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jeionkacti, ielonki 16, 07-302 Jelonki;
5) Publiczna Szkota Podstawowa im. Marii Dqbrowskiej w Dudacti, Dudy 19,07-300 Dudy;
6) Publiczna Szkota Podstawowa im.Kardynata Stefana Wyszynskiego wDybkach, Dybki 18, 07-308

Dybki;

7) Publiczna Szkota Podstawowa im.Janusza Korczaka w Jasienicy, ul. Pawta Jasienicy 23, 07-304
Jasienica;

8) Publiczna Szkota Podstawowa im. Zestartcdw Syberyjskicti wKalinowie, Kalinowo 90, 07-304
Kalinowo;

9) Publiczna Szkota Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikact), Koziki 2,07-300 Koziki;
10) Publiczna Szkota Podstawowa im. Papieza Jana Pawta 11 w Nagoszewce, Nagoszewka Druga 89, 07-

300 Nagoszewka Druga;

11} Publiczna Szkota Podstawowa im. Wojciectia Bogumita JastrzQbowskiego wNowej Osuctiowej,
ul. Szkolna 52,07-308 Nowa Osuctiowa;

12) Publiczna Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie, ul. Szkolna IS, 07-300
Stare Lubiejewo;

13) Publiczna Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego wUgniewie, ul. Szkolna 28, 07-300
Ugniewo.

Qpis przedmiotu zamdwienia wr Wspolneeo Stownika Zamowieri:

80.10.00.00-5 Ustugi szkolnictwa podstawowego
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3. Termin wykonania zamdwienia;

Zamawiaj^cy ustala termin wykonania przedmiotu zam6wienta do 30.06.2018 r.

4. Warunki udziatu w post^powaniu

4.1. W post^powaniu mog^ brae udziat wykonawcy, ktorzy:

4.1.1 nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

4.1.2 dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, ktore posiadajq nast^puj^ce kwalifikacje:
wyksztaicenie wyzsze, prz^otowanie pedagogiczne, a takze przygotowanie merytoryczne w tematyce

zaje^ wta^ciwej dia danego zakresu (ukoriczone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadajq
do^wiadczenie w pracy z uczniem co najmniej 1 rok.

4.2. Wykonawca na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertq ziozy oswiadczenie o spefnianiu

warunku udziatu w post^powaniu (zaiqcznik nr2 do zapytania), ana wezwanie Zamawiajqcego wykaz

osob, ktore b^da braty udziat wrealizacji zamowienia na formularzu okresionym wzat^czniku nr 3 do
zapytania.

4.3. Zamawiajacy informuje, ze najpierw dokona oceny ofert a nast^pnie zbada czy wykonawca, ktdrego

oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza spetnia warunki udziatu w post^powaniu.

5. Wykaz dokumentdw, jakie musz4 dostarczy^ Wykonawqr

5.1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotqczyc oiwiadaenie ospetnianiu warunku udziatu

w postQpowaniu.

5.2. Na wezwanie Zamawiaj^cego wykonawca zIozy wykaz osdb, ktdre b^q braty udziat wreaiizacji

zamdwienia - formuiarz stanowi zatqcznik nr 3 do zapytania.

5.3. Jezeli wykonawca nie zto^ dokumentow niezb^dnycti do przeprowadzenia post^powania,

dokumenty sq niekompietne, zawierajq bt^dy tub budzq wskazane przez Zamawiajacego w^pliwo^ci,

Zamawiajqcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia tub do udzielenia wyjasnied.

5.4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy o dostarczenie dokumentow
potwierdzajqcycti informacje zawarte w zat^czniku nr 3.

5.5 Osob^ uprawnion^ do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Gtowny specjaiista ds. zamowiert

publicznych- pani Joanna Leonik, tel. 29 74 68 600 wew. 35

6. Opis sposobu przygotowania ofert

6.1. Oferty nalezy sporz^dzic w j^zyku polskim, z zactiowanlem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.2. Wykonawca moze ztozyc tyiko jednq ofert? na catosc zamowienia.

6.3. Tresc oferty musi odpowiadac tresci niniejszego zapytania.

6.4. Oferta oraz inne o^iadczenia winne bye ostemplowane piecz^tk? firmow? oraz podpisane

1 opieczgtowane pieczqtk? imienn? przez wtasciwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.

6.5. Zaieca si?, aby wszystkie dokumenty tworz?ce ofert? byty spj?te - zszyte w sposdb uniemozliwiaj?cy

ich dekompletacj?.

6.6. Ofert? nalezy umie^ic w zamkni?tym opakowaniu uniemozliwiajqcym przypadkowe zapoznanie

si? z jej tresci? przed teiminem otwarcia ofert.

6.7. Oferta powinna bye ztozona w opiecz?towanej piec2?tk? firmow? kopercie opisanej nast?puj?co;

Gmina Ostrow Mazowiecka, 07- 300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5. Oferta na

realizacj? zamdwienia: „Prowadzenie zaj?d edukacyjnych dIa ucznidw w ramach projektu

„OSTRO Z WIEOZA - wsparcie edukacjl 15 szkdt kszUitcenia ogdln^ o najstabszych wynikach
edukacyjnych zterenu wiejskiej gminy Ostrow Mazowiecka". Nie otwierac przed 04.04.2018 r.,

godz. 10:30.
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6.8. Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposob niz w punkcie 7.7, Zamawiajqcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej nieprawidlowe przekazanie w siedzibie Zamawiajqcego, bqdz przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.

6.9. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiaj^cy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w post^powaniu.

7. Miejsce oraz termin sktadania ofert

7.1. Miejscem sktadania ofert jest:

Urzqd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - sekretariat (I pi^tro), pokdj nr 15
07- 300 Ostrdw Mazowiedca, ul. gen. Wtadystawa Sikorski^o 5
7.2. Termin sktadania ofert - do dnia 04.04.2018 r. do godziny 10:30.

8. Opts sposobu obliczania ceny

8.1. Niniejsze zamdwienie nie jest podzieione na cz^ki. Do oceny ofert przyj^ta zostanie t^czna cena
brutto za przeprowadzenie wszystkich zaj^c, ktora jest sumq kwot za poszczegolne zaj^cia. W ofercie
nalezy podac cen^ jednostkowq brutto za 1 godziny zajec, nastepnie pomnozyc przez podanq liczbQ
godzin i wptsad wynik. Na koniec nalezy podac t^anq cen^ brutto na realizacje zamowienia, ktora b^dzie
sumq powyzszyct) iloczyndw. Cena oferty powinna uwzgiedniad wszystkie koszty niezb^dne do wykonania
zadania, zgodnie zzapytaniem wraz z wszelkimi kosrtami towarzyszqcymi, koniecznymi do wykonania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajqcy informuje, ze korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie
art. 46 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarow i ustug w zwiqzku z finansowaniem zamowienia
w catosci ze srodkdw publicznycti- srodkdw unijnych oraz wtasnycti.

8.2. Wykonawca jest zwiqzany cen^ przez caty okres realizacji zamdwienia.

9. Opis kryteridw, kti^Ymi bgdzie kierowat sig Zamawiajqcy przy wyt>orze oferty.
9.1. Kryterium oceny ofert jest cena - waga 100%. W niniejszym kryterium maksymainq ilosc, tj. 100
punktdw uzyska oferta z najnizszq t^cznq cen^ brutto.
9.2. Do oceny ofert Zamawiaj^cy przyjmie t^czna cen^ brutto za realizacje zamdwienia. Sposdb wyliczenia
wartosci punktowej oferty:

Punkty = Najnizsza zaoferowana tqczna cena brutto : t^czna cena brutto oferty badanej x 100% x 100 pkt
9.3. Uzyskana z wyliczenia ilosc punktdw zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosciq do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokr^gleii matematycznych.
9.4. Zamawiajqcy za najkorzystniejszq uzna oferty, ktdra nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwi^kszq
liczbQ punktdw w kryterium cena.

10. ZAtACZNIKI DO ZAPYTANIA O ZAMdWIENIU:
Zaf. 1 - Formularz oferty

Zai. 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziaiu w post^powaniu

Zat. 3 - Formularz wykazu osdb
Zaf. 4 - Wzdr umowy
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