
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich 
zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu 
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FAMI/2020 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 3/FAMI/2020  na zakup i bezpłatną 
dostawę książek do nauki języka polskiego z dnia 17.04.2020 w ramach projektu pt. „Integracja, 
adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Fundacja Ukraina 
Adres: ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław 
E-mail: biuro@fundacjaukraina.eu 
Tel.: 571 330 203 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie)  

Nie dotyczy 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest na zakup i bezpłatna dostawa książek do nauki języka polskiego dla 
uczestników projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich 
zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.  
 
Szczegółowy asortyment zawiera poniższa tabela: 
 

Lp.  Przedmiot Ilość  

1. 

Podręcznik „Polski krok po kroku 2” 

Iwona Stempek, Anna Stelmach 

Wydawnictwo Glossa 

ISBN: 9788393073115 

15 

2. 

Zeszyt ćwiczeń „Polski krok po kroku” Poziom 2 

Iwona Stempek, Anna Stelmach 

Wydawnictwo Glossa 

ISBN: 9788393073153 

15 

3. 

Po polsku po Polsce - podręcznik dla początkujących 

Dominika Bucko, Urszula Majcher-Legawiec, Adriana Prizel-Kania, Katarzyna Sowa 

Wydawnictwo: Avalon  

ISBN: 9788394525804 

15 

4. 
Tablice gramatyczne. Polski krok po kroku (A1, A2, B1) 

Anna Stelmach, Iwona Stempek 

15 
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Wydawnictwo Glossa 

ISBN: 9788393073146 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego lub inny adres na terenie Wrocławia wskazany przez Zamawiającego, w 
terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

2. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. cena 100%  
 
punkty = cena najniższa/ cena badana x 100 

 
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1); 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
3. Oferta musi być czytelna; 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2020: 

- w formie opieczętowanego/podpisanego skanu pocztą elektroniczną na adres 
judyta.marciniak@fundacjaukraina.eu 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 
1) złożoną po terminie; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie 
kryteriów wskazanych w punkcie V.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Judyta Marciniak-Kućko 
e-mail: judyta.marciniak@fundacjaukraina.eu 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega 
sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 
2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą 
udzielenie zamówienia i zawarcie umowy; 
3) oferta/-y przekracza wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia . 
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2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ukraina do zawarcia umowy.  
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
 
Załączniki zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy 

 
 
          17.04.2020                                                                         Judyta Marciniak-Kućko 
                (data)                                                              (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

                                                                   działającej w imieniu zamawiającego) 
 


