
 
 

 

„Staż – dobry start” 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Numer umowy: RPSW.08.05.01-26-0062/16 

  
Kielce, 2 października 2017  

 
 

Rozeznanie rynku 
w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru  

o wartości powyżej 20 tys. zł netto w ramach RPO 
 
w ramach projektu „Staż - dobry start” realizowanego przez Wyższą Szkołą Ekonomii, 
Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy 
ul. Jagiellońskiej 109A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-
26-0062/16. 
 
Zwracam się z prośbą o wycenę następującej usługi: 

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego i matematyki 
 
Zamawiający:  
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  
im. prof. Edwarda Lipińskiego 
ul. Jagiellońska 109A 
25-734 Kielce 
NIP 959-11-75-195 
Regon 290859878 
 
Oferty należy złożyć do 9.10.2017 r. 
Termin i miejsce dostawy: 17.10.2017 r. na adres zamawiającego. 
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia: 

- My grammar lab elementary a1/a2, Foley Mark, Hall Diane,  Wydawnictwo: Pearson 
Education/Longman - 90 szt. 

- Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Oxford Wordpower - 24 szt. 
- Teraz matura 2018. Matematyka. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom 

podstawowy, Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, 
Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska; Seria: Teraz Matura - 90 szt. 

- Tablice matematyczne, Cewe Alicja, Nahorska Halina, Pancer Irena; wydawnictwo: 
Podkowa - 90 szt. 

- Edurom. Matematyka. Szkoła Ponadgimnazjalna, Wyd. Young Digital Planet - 3 szt. 

Potwierdzam otrzymanie rozeznania rynku: 
 
Data i podpis: 
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Wycenę usługi proszę składać: 

- za pomocą faksu 041-345-78-88, 
- drogą mailową annab@wsepinm.edu.pl 
- lub w biurze projektu: Kielce, ul. Jagiellońska 109A w godz. 8.00-15.00 pok.106 

  
Sposób przygotowania oferty:                                   
Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres Oferenta, cenę brutto za wykonanie 
całości zamówienia, ceny jednostkowe za poszczególne materiały (brutto), termin 
wykonania przedmiotu zamówienia, termin ważności oferty, warunki płatności. 
Kryteria oceny ofert: 

Kryterium cena – 100 % 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą 
ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów - 
100 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców 
otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
P= Cn/Cb*100% 
gdzie: 
P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy  
Cn  - najniższa zaoferowa cena  
Cb – cena oferty badanej 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyny. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały 
złożone oferty, które otrzymały taką sama ilość punktów, wzywa się wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert 
dodatkowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 
                               
 
 
 
 
 

 


