
         

 
Zespół Szkół        Piotrkowice Małe, 11.02.2021 r. 
Piotrkowice Małe 87D 
32-104 Koniusza    
 
 
    ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.272-1/2021 

 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późniejszymi zmianami) na 
podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 
 
I. Zamawiający: Nabywca: Powiat Proszowicki  reprezentowany przez Odbiorcę : Zespół Szkół 
Piotrkowice Małe 87 D,  32-104 Koniusza,  tel./fax 12 386-94-11 

Strona internetowa: www.piotrkowice.edu.pl 
e-mail: zs@piotrkowice.edu.pl 
Dyrektor Zespołu Szkół im Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zaprasza do złożenia ofert 
na: 
„Zakup i dostawę nasion kukurydzy oraz  nawozów mineralnych wieloskładnikowych do 
produkcji rolnej w okresie wiosennym  dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych”. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 „Zakup z dostawą nawozów mineralnych wieloskładnikowych do Zespołu Szkół w Piotrkowicach 
Małych, Piotrkowice Małe 87D, 32-104 Koniusza”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

• Nawozy mineralne: 
-  Saletra amonowa 34 N     -   9 ton 
-  Saletrzak 27 N      - 25 ton 
-  Yara sulfan 24 N      - 4,8 ton 
-  NPK Ultra 8-20-30      - 11 ton 
-  Yara Milla Viking 14-14-21     - 1,3 tony 
W miarę możliwości nawóz dostarczyć w big-bagach. 

• Nasiona kukurydzy: 
-   Pionier 9241 z zaprawą Lumigen full    - 14 jednostek 
-   DKC 3787       -   6 jednostek   

  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta 
najkorzystniejsza przekroczy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 
III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Cena – 100 % 
1. W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą (najtańszą) 
ofertę cenową. 

http://www.piotrkowice.edu.pl/
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2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia w tym cena dostawy na miejsce – ZS Piotrkowice Małe.                                                            
Cena powinna zawierać cenę brutto, w tym cenę netto plus podatek VAT. 
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
1)  Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:  do 15 marca 2021 roku                                                                                                     
2)  Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: gospodarstwo szkolne przy Zespole Szkół w 
Piotrkowicach Małych 87D. 
3)  Termin płatności: przelew 14 dni 
 
V. Warunki wykluczenia: 
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 
lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
 a)  uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 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, 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
     uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
Powiązanie takie stanowi o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.    
           
VII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym 
Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę w języku polskim zgodnie z wymaganiami określonymi 
w dokumencie. 
2. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzach  stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2. 
3. Ofertę czyli opis przedmiotu zamówienia na dostawy nawozów mineralnych  do Zespołu Szkół w 
Piotrkowicach Małych stanowi formularz cenowy – załącznik nr 1 
4. Zestawienie zsumowanych wartości brutto z opisu przedmiotu zamówienia stanowi formularz 
ofertowy – załącznik nr 2 
5. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom zamówienia. 
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
Oferta powinna; 
- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia 
- zawierać nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
- cenę całkowitą netto i brutto oraz łączną  wartość, 
- być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
 



- zawierać informacje o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku z rozpoczęciem 
obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
- Zamawiający informuje, że podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia złożenia oferty 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół z siedzibą w Piotrkowicach Małych 
87D, 32-104 Koniusza. 
 
VII. Wykaz dokumentów jakie mają przedłożyć wykonawcy/kupujący: 
Wykonawca/kupujący winien złożyć wraz z ofertą: 
a) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy– załącznik nr 1 
b) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik  nr 2 
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób: 
- osobiście/pocztą/kurierem na adres: Zespół Szkół Piotrkowice Małe 87D, 32-104 Koniusza 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej nr e-mail:  zs@piotrkowice.edu.pl                                                                      
2. Ofertę należy złożyć do dnia:  19.02.2021 roku  do godz. 900 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
6. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i na zasadach wewnętrznych uregulowań 
organizacyjnych Zamawiającego. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie o wynikach 
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. 
 
X. Dodatkowe informacje 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:                                                                                           
Bożena Rudek tel. (012) 386-94-11 
 
XI. Załącznik 
1. Wzór formularza cenowego – załącznik nr 1 
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 
3. Klauzula informacyjna. 
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