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ZSCKR.-1103/21 

Bielice 01.12.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
 

1.ZAMAWIAJĄCY:  

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach,  

Bielice 1, 88-330 Gębice, woj. Kujawsko-pomorskienr tel.: 52 315-59-60 NIP 557-12-77-884 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs-bielice.pl 

 

1.1. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

 

- strona internetowa Zamawiającego – http://zs-bielice.pl (zakładka: zamówienia) 

 
2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

2.1.Przedmiotem zamówienia jest.:  „Zakup i dostawa nawozów w 2021r. dla Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach”. 

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:  

 

 Nawozy typu: 
 ESTA Kieserit granulowany -2t 

 KALISOP granulowany -1t 

 Korn-Kali -3,5t 

 Korn-Kali+B -2,5t 

 Yara Mila PK 15-30 -3,5t 

 UltraKorn -3t 

 Ultra8 -6t 

 Ultra5 -4t 

Nawozy wapniowe typu: 

 Omya Calciprill 110 – 14 ton 

 Wapno dolomitowe Radkowit -100 ton 

W przypadku zaproponowania produktów równoważnych należy wskazać ich nazwę i skład. 

Termin przydatności do stosowania asortymentu  – min. 12 miesięcy od dnia dostawy. 
 
3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  CPV:  

 24400000-8  Nawozy azotowe i związki azotu 

 24440000-0  Różne nawozy 

 24453000-4  Środki chwastobójcze 

 24457000-2  Środki grzybobójcze 

 03200000-3  Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

 
4. OFERTY CZĘŚCIOWE 

4.1. Zamówienie „Zakup i dostawa nawozów w 2021r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Bielicach”. 

4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca składa ofertę na jedną lub 

kilka części.  
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

I dostawa: do 31 grudnia 2021r.; 

 

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIU I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Formularz oferty  

2) Zestawienie ilościowe , 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY.  

7.1. Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

8.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy(Wykonawców).  

8.3. Pozostałe  dokumenty dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie 

zgodnej z niniejszym Zapytaniem. 

8.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany  wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8.5.Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie 

poufności  jej treści , oznaczonej  napisem:  

„Zakup i dostawa nawozów w 2021r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Bielicach”. 

nie otwierać przed dniem 15.12.2021r. do godz. 10
 30

 

Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy. 

8.6. Nie dopuszcza się składania   ofert w formie elektronicznej lub faksem  

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT. 

9.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie  oferty kompletne . 

9.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny:  

waga kryterium  „cena”–100% 

 

       najniższa oferowana  

                  cena 

C = --------------------------- x 100 pkt 

       cena ocenianej oferty 

 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi  najniższą cenę za 

realizację zamówienia. 

 

10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU 

10.1. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Anna Trębusiewicz  - tel. 52 315-59-60, Piotr Ignaszak tel. 603901031 
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11 . MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

11.1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Bielicach, Bielice 1, 88-330 Bielice, sekretariat, w terminie do dnia  15.12.2021r. do godz. 10
00

 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach, Bielice 1 , 

88-330Gębice, pokój nr11w dniu 15.12.2021r. do godz. 10
30

 

11.3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

12.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.2.W celu obliczenia wartości brutto oferty należy w zestawieniu ilościowym  

a. wpisać ceny jednostkowe netto w zł w odpowiednie pole formularza, 

b. określić stawkę VAT dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia  (w %), 

c. obliczyć ceny jednostkowe brutto w zł dla każdej pozycji z osobna, przez dodatnie do cen 

jednostkowych netto w zł kwoty podatku VAT (według obowiązującej stawki), 

d. obliczyć wartość brutto w zł dla każdej pozycji z osobna, mnożąc cenę jednostkową brutto 

przez  ilość zamawianych artykułów. 

e. Łączna wartość brutto oferty  stanowić będzie sumę wszystkich wyliczonych pozycji brutto, 

f. obliczyć wartość netto w zł dla każdej pozycji z osobna, mnożąc cenę jednostkową netto przez  

ilość zamawianych artykułów.  

g. Łączna wartość netto oferty  stanowić będzie sumę wszystkich wyliczonych pozycji netto. 

12.3. Wszystkie kwoty należy podać do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając do pełnego grosza w 

taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrąglić do 1 grosza 

12.4. Cena określona przez Wykonawcę  jest obowiązująca  przez cały okres ważności  umowy i nie 

ulegnie  zmianie. 

 

13. WYJAŚNIENIA I ZMIANY  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:. 

13.1. Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania . 

13.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień  a jeśli będzie to konieczne przedłuży  termin 

składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie oferty 

13.3. Zamawiający zamieści wyjaśnienia  na swojej stronie internetowej  

13.4. Zmiany Zapytania każdorazowo są wiążące  dla Wykonawców . 

 

14.  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  WYKONAWCY  

14.1. Wybór oferty nastąpi zgodnie  § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 1/2021  

Dyrektora ZSCKR w Bielicach 

14.2. Informacja  o złożonych  ofertach zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  

Zamawiającego (zakładka; zamówienia). 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

15.1. W przypadku złożenia  ofert o wartości  przewyższającej  zabezpieczenie finansowe, 

Zamawiający  może  zrezygnować z jego udzielenia  chyba,  że będzie mógł  zwiększyć  wysokość 

środków  przeznaczonych na jego realizację. 

15.2. W przypadku  nie złożenia  przez Wykonawcę lub złożenia  wadliwego oświadczenia  lub innych  

dokumentów  niezbędnych do udzielenia zamówienia, Zamawiający  może żądać  ich uzupełnienia  w 

wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca  nie uzupełni  dokumentów, bądź złoży  

wadliwe  lub złoży  niekompletną  wycenę , Zamawiający  nie będzie  rozpatrywał  jego oferty.  
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. 

 

            Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego 
                im. Powstańców Wielkopolskich  

            w Bielicach 
 

 

 


