
           Załącznik nr 3   

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących                                               

ul. M. Konopnickiej 5 

96-100 Skierniewice 

tel/fax. 468332067 

e-mail: zsso@zssoskierniewice.pl  

 

 

Zaproszenie na składanie oferty na: realizację zadania w ramach rządowego 

programu – „Aktywna Tablica 2022” 

I. Nabywca:                                                                       Odbiorca:  
Miasto Skierniewice                                                  Zespól Sportowych Szkół Ogólnokształcących                                                

ul. Rynek 1                                                                 ul. M. Konopnickiej 5 

96-100 Skierniewice                                                   96-100 Skierniewice 

             NIP:8361835552 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i pomocy w ramach rządowego programu Aktywna 

Tablica 2022 ", w postaci dwóch magicznych dywanów wraz z montażem i szkoleniem oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć osobiście (w Sekretariacie ZSSO) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zespól 

Sportowych Szkół Ogólnokształcących, ul. M. Konopnickiej 5, 96-100 Skierniewice w terminie do                      

10 listopada 2022 r. do godz. 10.00 

 

V. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionych kryteriów 

(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

Nazwa kryterium: cena/waga 100% 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym kryteria przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza/proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako 

wartość punktowa oferty. 

Zastosowane wzory do obliczania punktowego 

 

Nazwa kryterium: cena 

 

Wzór: (Cn: Cb) x 100 % 

 

Objaśnienia do wzoru: 

Cn -  najniższa cena ofertowa 
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Cb - badana cena ofertowa 

 

Sposób oceny: liczba punktów wyliczona z powyższego wzoru 

 

Za najlepsze parametry techniczne - najlepsza oferta otrzyma dodatkowo                                     

10 punktów. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

           dotyczących treści złożonych ofert, a także odstąpić od postępowania bez podania 

 przyczyny. 

 

VI. Forma złożenia oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 2, wraz ze szczegółowym 

opisem zamówienia. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.zsso-skierniewice.pl  

VIII. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli: 

 

1. Nie została złożona żadna oferta. 

2. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego. 

3. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Stwierdzono zaistniałe okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego. 

 

           ZAŁĄCZNIKI: 

1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia – Załącznik nr 1 

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 

3. Zaproszenie na składanie oferty – Załącznik nr 3 

4. Wzór Umowy – Załącznik nr 4 

5. Informacja RODO 

 

 

 

Zatwierdził: Dyrektor ZSSO 

Sławomira Wenus  

http://www.zsso-skierniewice.pl/

