
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MSNZ/2019 z dnia 28.02.2019 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę map, przewodników, podręczników i filmów 

multimedialnych dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach 

projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  

Ul. Wojska Polskiego 2B, 

39-300 Mielec 

 

Osoba do kontaktu: 

Elwira Bator, tel. 17 250 64 86 

Barbara Rusin, tel. 17 250 64 84 

email: zamówienia_publiczne@ckp.edu.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 opublikowanych na stronie 

https://www.mir.gov.pl. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.  

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa map, przewodników, podręczników i filmów 

multimedialnych dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach 

projektu „Mielec stawia na zawodowców”: 

 

Lp  Książka Ilość 

1.  Zbiór zadań przyg. do egzaminu potwierdzającego kwalifikację 

T.14. "Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług 

turystycznych"    Autor: Agnieszka Swastek, Dorota Sydorko-

Raszewska 

Kod produktu:  ISBN: 978-83-89184-75-7 

Rok wyd. 2016    

wyd. ab FORMAT 

1 szt. 

mailto:zamówienia_publiczne@ckp.edu.pl


 

2.  Zbiór zadań przyg. do egzaminu potwierdzającego kwalifikację 

T.13. "Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych" 

Autorzy: A. Swastek, D. Sydorko-Raszewska 

Kod produktu: ISBN: 978-83-89184-74-0 

Rok wyd. 2016     

wyd. ab FORMAT 

1 szt. 

3.  Obsługa turystyczna cz. I Organizacja imprez i usług 

turystycznych tom 1  

Autorzy: A. Swastek, D. Sydorko-Raszewskav 

Kod produktu: ISBN: 978-83-89184-49-8 

Producent: ab FORMAT 

Rok wyd.: 2013 

1 szt. 

4.  Obsługa turystyczna cz. II Organizacja imprez i usług 

turystycznych tom 2 

Autorzy: A. Swastek, D. Sydorko-Raszewska 

Kod produktu: ISBN: 978-83-89184-56-6 

Producent: ab FORMAT 

Rok wyd.: 2014 

1 szt. 

5.  Księga cudów Unesco 

Wyd. Dragon 

9788378871569 

1 szt. 

6.  500 Cudów Natury 

Wyd. SBM 

ISBN: 9788380596689 

Rok wyd. 2018 

1 szt. 

7.  Podróże marzeń 

Wyd. SBM 

ISBN: 9788380596733 

Rok wyd. 2018 

1 szt. 

8.  Atlas gór świata. Szczyty marzeń. 

Opracowanie zbiorowe 

Wyd. Expressmap  

ISBN: 9788380465435 

Rok wyd. 2018 

1 szt. 

9.  Polska kuchnia regionalna 

Praca zbiorowa 

9788377059203 

Wyd. PWN 

1 szt. 

10.  Kuchnia świata  

Autor: Bernardes-Rusin Mira 

Wyd. SBM 

Rok wyd. 2018 

1 szt. 

11.  Pomorze przewodnik po regionie Outlet 

Demart. Polska Niezwykła 

ISBN 9788374279796 

16 szt. 

12.  Obsługa turystyczna cz. III Organizacja imprez i usług 

turystycznych tom 3  

Autorzy: A. Swastek, D. Sydorko-Raszewska 

Kod produktu:  ISBN: 978-83-89184-61-0 

15 szt. 

http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Zbior-zadan-przyg.-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-T.13.-Planowanie-i-realizacja-imprez-i-uslug-turystycznych/168
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Zbior-zadan-przyg.-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-T.13.-Planowanie-i-realizacja-imprez-i-uslug-turystycznych/168
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-I-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-1/140
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-I-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-1/140
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-II-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-2/147
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-II-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-2/147
https://livro.pl/autor/468825/Bernardes-Rusin+Mira.html
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-III-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-3/154
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-III-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-3/154


 

Wyd.: ab FORMAT 

Rok wyd. 2015 

13.  Świat. 1000 zabytków, które musisz zobaczyć. 

Wyd : Dragon 

Rok wyd. 2016 

15 szt. 

14.  Mapa turystyczna Bieszczady (Wysokie i Niskie).  

Wyd. Agencja Wydawnicza WiT            

Mapa turystyczna 1:50 000 

Kod produktu: 9788389580115 

Rok wyd. 2018 

Oprac. zbiorowe 

15 szt. 

15.  Sudety laminowana mapa turystyczna 1:120 000 

Wyd. ExpressMap 

Rok wyd. 2018 

15 szt. 

16.  Kwalifikacja A.27/AU.30.  

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

Autorki: Jolanta Konarzewska, Agata Tomaszewska, 

Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz 

10 szt. 

17.  Materiały edukacyjne do kwalifikacji A.27.  

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, tom II,  

Autorka: Małgorzata Pańczyk,  Wydawnictwo: empi2 

10 szt. 

18.  Materiały edukacyjne do kwalifikacji A.27.  

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, tom I, 

Autorka: Małgorzata Pańczyk,  Wydawnictwo: empi2 

10 szt. 

19.  Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. 

Technik ekonomista. A.36 / AU.36 

WSiP 

30 szt. 

20.  Słownik szkolny niemiecko-polski / polsko-niemiecki 45 000 

haseł i zwrotów. 

Autor: praca zbiorowa 

Wydawca: Pons 

10 szt. 

21.  JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W BRANŻY 

ELEKTRONICZNEJ, INFORMATYCZNEJ I 

ELEKTRYCZNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ. SZKOŁA 

PONADGIMNAZJALNA 

10 szt. 

22.  Język angielski zawodowy w budownictwie 

Symbol: 161107 

ISBN: 9788302133435 

10 szt. 

 

Dostarczenie zamówienia winno być realizowane własnym transportem Wykonawcy i na 

jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. 

Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich 

wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia książek nowych, pełnowartościowych w 

opakowaniach. 



 

Dostarczone książki mają być wolne od wad i nowe.  

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 – Drukowane książki  

IV. Termin wykonania dostawy: do 29 marca 2019 r. 

V. Warunki udziału w postepowaniu. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

VI. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty :  

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:  

a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,  

b) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.  

2.  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

kryterium cena 100% . 

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  

C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100 

Gdzie: 

C0 - cena Wykonawcy,  

Cmin  - minimalna cena  spośród ważnych ofert 

Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt. 

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem 

z załącznika do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY. 

Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  Ofertę należy opracować w języku polskim. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

a) oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl lub dostarczona do CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska 

Polskiego 2B, 39-300 Mielec do dnia 8.03.2019  r., godz. 10:00, liczy się data wpływu; 

b) oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych 

wymagań nie będą rozpatrywane; 

c) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

XI. Określenie warunków zmian umowy  

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy 

przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy 



 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:  

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, 

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,  

c) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia 

Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego 

środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na 

etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

X. Informacje o formalnościach:  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia, o wynikach 

postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy.  

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz 

danych zawartych w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 

5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależnione będą  od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków 

przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, 

w którym uczestniczył Wykonawca i mogą  ulegać opóźnieniom.  

XI. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu). 

2. Formularz cenowy (wg wzoru w załączeniu). 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

 

Formularz ofertowy Wykonawcy 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa : ………………………………………………………………………………….…. 

Adres…………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………….…... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………….… 

Numer Telefonu:……………………………………………………………………...……. 

Numer NIP (jeżeli dotyczy) : …………………………………………………….………… 

Numer Regon (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………….. 

Dane Zamawiającego:  

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  

Ul. Wojska Polskiego 2B, 

39-300 Mielec 

 

Zobowiązania Wykonawcy:  

W odpowiedzi na ogłoszenie/zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawę książek dla 

uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na 

zawodowców” składam niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na 

warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym za cenę brutto: 

………………………… PLN, (słownie: ……………………………………… PLN …/100 

brutto).  

 

Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie: 

 

2. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem 

oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 



 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi 

w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag. 

6. Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia 

umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi 

w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 

niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

        Data i podpis osoby upoważnionej 



 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena netto 

(za sztukę) 

Stawka 

VAT  

Wartość 

netto 

VAT Wartość 

brutto 

1 Zbiór zadań przyg. do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikację 

T.14. "Prowadzenie informacji 

turystycznej oraz sprzedaż usług 

turystycznych"    Autor: 

Agnieszka Swastek, Dorota 

Sydorko-Raszewska 

Kod produktu:  ISBN: 978-83-

89184-75-7 

Rok wyd. 2016    

wyd. ab FORMAT 

1 

szt. 
     

2 Zbiór zadań przyg. do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikację 

T.13. "Planowanie i realizacja 

imprez i usług turystycznych" 

Autorzy: A. Swastek, D. 

Sydorko-Raszewska 

Kod produktu: ISBN: 978-83-

89184-74-0 

Rok wyd. 2016     

wyd. ab FORMAT 

1 

szt. 
     

3 Obsługa turystyczna cz. I 

Organizacja imprez i usług 

turystycznych tom 1  

Autorzy: A. Swastek, D. 

Sydorko-Raszewskav 

Kod produktu: ISBN: 978-83-

89184-49-8 

Producent: ab FORMAT 

Rok wyd.: 2013 

1 

szt. 
     

4 Obsługa turystyczna cz. II 

Organizacja imprez i usług 

turystycznych tom 2 

Autorzy: A. Swastek, D. 

Sydorko-Raszewska 

Kod produktu: ISBN: 978-83-

89184-56-6 

Producent: ab FORMAT 

Rok wyd.: 2014 

1 

szt. 
     

5 Księga cudów Unesco 

Wyd. Dragon 

9788378871569 

1 

szt. 
     

6 500 Cudów Natury 1      

http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Zbior-zadan-przyg.-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-T.13.-Planowanie-i-realizacja-imprez-i-uslug-turystycznych/168
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Zbior-zadan-przyg.-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-T.13.-Planowanie-i-realizacja-imprez-i-uslug-turystycznych/168
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Zbior-zadan-przyg.-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-T.13.-Planowanie-i-realizacja-imprez-i-uslug-turystycznych/168
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Zbior-zadan-przyg.-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-T.13.-Planowanie-i-realizacja-imprez-i-uslug-turystycznych/168
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-I-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-1/140
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-I-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-1/140
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-I-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-1/140
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-II-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-2/147
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-II-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-2/147
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-II-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-2/147


 

Wyd. SBM 

ISBN: 9788380596689 

Rok wyd. 2018 

szt. 

7 Podróże marzeń 

Wyd. SBM 

ISBN: 9788380596733 

Rok wyd. 2018 

1 

szt. 
     

8 Atlas gór świata. Szczyty 

marzeń. 

Opracowanie zbiorowe 

Wyd. Expressmap  

ISBN: 9788380465435 

Rok wyd. 2018 

1 

szt. 
     

9 Polska kuchnia regionalna 

Praca zbiorowa 

9788377059203 

Wyd. PWN 

1 

szt. 
     

10 Kuchnia świata  

Autor: Bernardes-Rusin Mira 

Wyd. SBM 

Rok wyd. 2018 

1 

szt. 
     

11 Pomorze przewodnik po 

regionie Outlet 

Demart. Polska Niezwykła 

ISBN 9788374279796 

16 

szt. 
     

12 Obsługa turystyczna cz. III 

Organizacja imprez i usług 

turystycznych tom 3  

Autorzy: A. Swastek, D. 

Sydorko-Raszewska 

Kod produktu:  ISBN: 978-83-

89184-61-0 

Wyd.: ab FORMAT 

Rok wyd. 2015 

15 

szt. 
     

13 Świat. 1000 zabytków, które 

musisz zobaczyć. 

Wyd : Dragon 

Rok wyd. 2016 

15 

szt. 
     

14 Mapa turystyczna Bieszczady 

(Wysokie i Niskie).  

Wyd. Agencja Wydawnicza 

WiT            

Mapa turystyczna 1:50 000 

Kod produktu: 9788389580115 

Rok wyd. 2018 

Oprac. zbiorowe 

15 

szt. 
     

15 Sudety laminowana mapa 

turystyczna 1:120 000 

Wyd. ExpressMap 

15 

szt. 
     

https://livro.pl/autor/468825/Bernardes-Rusin+Mira.html
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-III-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-3/154
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-III-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-3/154
http://www.format-ab.com.pl/pl/p/Obsluga-turystyczna-cz.-III-Organizacja-imprez-i-uslug-turystycznych-tom-3/154
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16 Kwalifikacja A.27/AU.30.  

Organizacja i prowadzenie 

kampanii reklamowej. Egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie  

Autorki: Jolanta Konarzewska, 

Agata Tomaszewska, 

Wydawnictwo Ekonomik –

 Jacek Musiałkiewicz 

10 

szt. 
     

17 Materiały edukacyjne do 

kwalifikacji A.27.  

Organizacja i prowadzenie 

kampanii reklamowej, tom II,  

Autorka: Małgorzata Pańczyk,  

Wydawnictwo: empi2 

10 

szt. 
     

18 Materiały edukacyjne do 

kwalifikacji A.27.  

Organizacja i prowadzenie 

kampanii reklamowej, tom I, 

Autorka: Małgorzata Pańczyk,  

Wydawnictwo: empi2 

10 

szt. 
     

19 Repetytorium i testy 

egzaminacyjne. Egzamin 

zawodowy. Technik ekonomista. 

A.36 / AU.36 

WSiP 

30 

szt. 
     

20 Słownik szkolny niemiecko-

polski / polsko-niemiecki 45 000 

haseł i zwrotów. 

Autor: praca zbiorowa 

Wydawca: Pons 

10 

szt. 
     

21 JĘZYK NIEMIECKI 

ZAWODOWY W BRANŻY 

ELEKTRONICZNEJ, 

INFORMATYCZNEJ I 

ELEKTRYCZNEJ. ZESZYT 

ĆWICZEŃ. SZKOŁA 

PONADGIMNAZJALNA 

10 

szt. 
     

22 Język angielski zawodowy w 

budownictwie 

Symbol: 161107 

ISBN: 9788302133435 

10 

szt. 
     

 

 

 

 

 

 


