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Białystok 19.11.2012r. 

 

Zamawiający: 

LINGUA Edyta Sylwia Jasińska 

ul. Niemeńska 132, 15-161 Białystok 

www.lingua.bialystok.pl  

Faks: 85 676 31 48 

E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl 

 

 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA 

 

Zapytanie ofertowe na zakup książek graded readers z jęz. angielskiego i 

rosyjskiego na potrzeby projektu Znajomość języków obcych szansą na 

wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. 

Edycja III. 

 

 

 

http://www.lingua.bialystok.pl/
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: LINGUA Edyta Sylwia Jasińska 

Adres do korespondencji: ul. Niemeńska 132, 15-161 Białystok 

www.lingua.bialystok.pl  

Faks: 85 676 31 48 

E-mail : biuro@lingua.bialystok.pl 

 

2. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1) Lingua Edyta Jasińska zaprasza do składania ofert w Zapytaniu ofertowym. 

2) Przedmiotem Zapytania jest udzielenie zamówienia na zakup książek graded readers z 

języka angielskiego i rosyjskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany 

jest w punkcie 3 Zapytania. 

3) Zamówienie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamówienie jest 

prowadzone na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego. 

4) Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost 

konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja III , nr WND-POKL 

08.01.01-20-141/11  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5) Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

Edyta Jasińska 

Tel. 507 063 332 

e-mail. biuro@lingua.bialystok.pl  

 

 

 

http://www.lingua.bialystok.pl/
mailto:biuro@lingua.bialystok.pl
mailto:biuro@lingua.bialystok.pl
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem Zamówienia jest zakup podręczników. 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup książek graded readers z języka angielskiego i 

rosyjskiego dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu zgodnie z 

poniższym wykazem: 

Lp. Przedmiot Ilość/sztuk 

1. Penguin Readers Poziom 1 – różne tytuły (wydawnictwo Pearson) 14 

2. Punguin Readers Poziom 2 – różne tytuły (wydawnictwo Pearson) 12 

3. Punguin Readers Poziom 3 – różne tytuły (wydawnictwo Pearson) 21 

4. Punguin Readers Poziom 4 – różne tytuły (wydawnictwo Pearson) 42 

5. Punguin Readers Poziom 5 – różne tytuły (wydawnictwo Pearson) 22 

6. Russian graded readers poziom A – różne tytuły (wydawnictwo 

Lektorklett) 
24 

7. 
Russian graded readers poziom B – różne tytuły (wydawnictwo 

Lektorklett) 
7 

8. 
Russian graded readers poziom C – różne tytuły (wydawnictwo 

Lektorklett) 
8 

 

Termin realizacji zamówienia – 10 dni od daty zamówienia.  

Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie 

więcej niż 20% przedmiotowego zamówienia,  polegającego na rozszerzeniu dostawy. 

Zamawiający zastrzega, że po wyborze oferty najkorzystniejszej ilość sztuk poszczególnych 

pozycji może ulec zmianie w zakresie +/- 3 szt. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU. 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

3) Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który nie jest wykluczony z 

zamówienia tj. nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

5. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY: 

1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
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2) Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

W celu potwierdzenia posiadania powyższych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić informacje wymagane w formularzu ofertowym oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie wymagań. 

Ocena spełnienia w/w warunków udziału odbędzie się na podstawie przedstawionych 

dokumentów wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę uwzględniając poniższe kryteria oceny: 

Cena – 100% 

 

Sposób badania ofert: 

Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty 

otrzymają punktów odpowiednio mniej z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z 

poniższym wzorem: 

P - liczba punktów: 

                                  Najniższa oferowana Cena 

                       P =  ---------------------------------------------  x  100 pkt. 

                                  Cena oferty badanej 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej 

w pkt 1 Zapytania ofertowego w terminie do 4 grudnia 2012r. (wtorek) do godz. 14:00. 

Decyduje data wpływu oferty. 

Oferty można składać w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00. 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego - wzór Formularza 

ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Zapytania;  

2) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką;  

3) Oferta i załączone do niej dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone 

przez Wykonawcę muszą być podpisane;  
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4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić: nazwę, adres, 

telefon wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz zapis: Oferta na zakup książek 

graded readers z jęz. angielskiego i rosyjskiego na potrzeby projektu Znajomość 

języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich 

pracowników. Edycja III. 

 

 
Z poważaniem, 
 
Edyta Jasińska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy 
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. 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

.................................. dnia ....................... 

LINGUA Edyta Sylwia Jasińska 

ul. Niemeńska 132,  

15-161 Białystok 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca  

Imię i nazwisko / lub  

nazwa (firma) Wykonawcy  

Adres Wykonawcy:  

kod, miejscowość, 

ulica, nr domu, nr lokalu:  

Nr telefonu:  

E-mail:  

NIP Nr: 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na zakup książek graded readers z jęz. angielskiego i 

jęz. rosyjskiego na potrzeby projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost 

konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja III składam niniejszą 

ofertę na Zapytanie. 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym oraz akceptuje je i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 

1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

2) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

3) Nie jest podmiotem związanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co 

rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym lub osobami działającymi w 

imieniu zamawiającego a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

3. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zgodnie  

z poniższym formularzem cenowym:  

 

LP Przedmiot Ilość  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto  

1. 
Penguin Readers Poziom 1 – różne tytuły 

(wydawnictwo Pearson) 
14   

2. 
Punguin Readers Poziom 2 – różne tytuły 

(wydawnictwo Pearson) 
12   

3. 
Punguin Readers Poziom 3 – różne tytuły 

(wydawnictwo Pearson) 
21   

4. 
Punguin Readers Poziom 4 – różne tytuły 

(wydawnictwo Pearson) 
42   

5. 
Punguin Readers Poziom 5 – różne tytuły 

(wydawnictwo Pearson) 
22   

6. Russian graded readers poziom A – różne tytuły 

(wydawnictwo Lektorklett) 
24   

7. 
Russian graded readers poziom B – różne tytuły 

(wydawnictwo Lektorklett) 
7   

8. 
Russian graded readers poziom C – różne tytuły 

(wydawnictwo Lektorklett) 
8   

SUMA BRUTTO  

 

Za Cenę brutto ........................ zł (słownie: ………………………..………………….. zł)  

4. Oświadczam, iż uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:  

a) ……………………… 

[…] …………………….  

  
_________________________________ 

(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 


