Ostrowiec Św. 28 listopada 2019 r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/4
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1.
Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów edukacyjnych do pracowni logistycznej – zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia.
Zakup dokonywany jest dla potrzeb projektu:
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie
RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia
i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
2. Sposób i termin jego wykonania:
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia do składania ofert
w terminie do dnia 9 grudnia 2019roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia. Wykonawca odpowiada za:
-prawidłowe zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu, straty powstałe w wyniku niewłaściwego
transportu obciążą Wykonawcę,
-rozładunek dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,
- w przypadku dostarczenia sprzętu w elementach, Wykonawca dostarcza informację dotyczącą
montażu.
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako iloczyn ceny brutto i netto za
Każde zadanie prosimy przekazać na adres mailowy sekretariat@arl.ostrowiec.pl w terminie
do 05.12.2019 r. do godz. 12.00 na adres Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście
do siedziby ARL Sp. z o.o. ( Sekretariat-parter ).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty : cena – 100 % .
Cena nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu
do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1
Materiały edukacyjne do pracowni logistycznej

Zestaw:
Kolorowe plansze Incoterms 2010 format
A4 – 26 sztuk.
Podręcznik w formie pytań i odpowiedzi dla
spedytorów. Zagadnienia mają dotyczyć:
− Podstaw prawnych spedycji,
− Dokumenty FIATA
− Transakcja w handlu zagranicznym
− Warunki dostaw towarów w handlu
zagranicznym
− Warunki płatności w handlu zagranicznym
− Transport morski
− Konteneryzacja
− Obsługa ładunków w porcie morskim
− Transport drogowy
− Transport kolejowy
− Transport lotniczy
− Transport wodny śródlądowy
− Transport intermodalny,
− Transport ładunków niebezpiecznych
− Transport ładunków ponadnormatywnych
− Transport morski ładunków typu project cargo
i sztuk ponadnormatywnych
− Technologie informatyczne w działalności
spedytora
− Magazynowanie i składowanie.
Modele środków transportu
− model samolotu pasażerskiego: Skala: 1:100,
Wymiary: Długość - 32 cm, Rozpiętość skrzydeł
- 28 cm, bardzo dobrej jakości tworzywo,
kadłub z grubego plastiku, wysokiej jakości
malowanie, produkt do szybkiego i bardzo
łatwego złożenia bezklejowego.
− model
ciągnika siodłowego z naczepą
Mercedes Benz Actros L: Model wykonany w
skali
1:32
z
metalu
z dodatkiem plastiku i gumowymi oponami.
Przednie koła skręcają się. Posiada otwierane
drzwi
i elementy karoserii. Model malowany
powinien być
oryginalnym lakierem
samochodowym. Naczepa wykonana powinna
być z mocnego plastiku na gumowych
oponach, z otwieranymi tylnymi drzwiami.
Model z możliwością odczepienia ciągnika od
naczepy jak w prawdziwym pojeździe.
− model wagonu kolejowego platformy z
kontenerem: Wagon Platforma dwuosiowa z
kontenerem w skali H0 1:87

Liczba

3
zestawy

Wartość
1 sztuki
zestawu
netto

Wartość
1 sztuki
zestawu
brutto

Łączna
Wartość
netto

Łączna
Wartość
brutto

− metalowy model wózka widłowego w skali
1:25
− metalowy model wózka w skali 1:32
− metalowy model wagonu kolejowego krytego
w skali 1:87
− model lokomotywy w skali 1:87

