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         Kłodawa, dnia 21.07.2021 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

na „Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w Kłodawie” 

 

I.   Dane zamawiającego 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie  

ul. Mickiewicza 3  

62-650 Kłodawa  

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „W Kole 

wiedzy i kompetencji” nr RPWP.08.01.02-30-0017/17 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działanie: 8.1. Ograniczenie i 

zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Zadanie zostaje podzielone na 6 części: 

Część I –Wyposażenie pracowni  biologicznej, 

Część II - Wyposażenie pracowni  chemicznej, 

Część III - Wyposażenie pracowni  fizycznej 

Część IV Wyposażenie pracowni  geograficznej 

Część V - Wyposażenie pracowni  matematycznej 

Część VI – Sprzęt elektroniczny 

 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

39162100-6- pomoce dydaktyczne 

38510000-3 - mikroskopy 

38651000-3 – aparaty fotograficzne 

32300000-6 – odbiorniki telewizyjne 

30234600-4 - Pamięć flash 

 

III.  Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie realizowane poniżej kwot określonych w art. 2 uts.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

 Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w następujący sposób:  

1. Publikacja w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odbiorniki-telewizyjne-i-radiowe-oraz-aparatura-nagrywajaca-dzwiek-lub-obraz-lub-aparatura-powielajaca-2476
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2. Publikacja na stronie internetowej https://www.zsoitklodawa.pl/ 

IV. Szczegółowy opis wymagań. 

1. Szczegółowe specyfikacje technicznych, funkcjonalnych i użytkowych minimalnych wymagań dotyczących 

wyposażenia zostały określone w załącznikach:  

a) załącznik nr 1a (część I zamówienia) , 

b) załącznik nr 1b (część II zamówienia), 

c) załącznik nr 1c (część III zamówienia),  

d) załącznik nr 1d (część IV zamówienia),  

e) załącznik nr 1e (część V zamówienia),  

f) załącznik nr 1f (część VI zamówienia) 

do zapytania ofertowego. 

2. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot 

zamówienia charakteryzujący się wskazanymi bądź lepszymi parametrami technicznymi. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia wyposażenia zgodnego, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności 

i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania. 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, 

ilekroć występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne, wymiary, 

waga) sugerujące wyroby elementy konkretnych firm, producentów - należy przyjąć, że wskazano produkty 

przykładowe i podane cechy produktów są orientacyjne, tzn. że wskazane patenty, znaki towarowe, 

pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe. 

4. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe oraz jeśli dotyczy posiadać 

aktualne atesty, deklaracje lub certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich 

i europejskich norm oraz karty gwarancyjne i niezbędne instrukcje w języku polskim, które należy dostarczyć 

najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

a w szczególności koszty zakupu, dostawy, rozładunku oraz montażu przedmiotu umowy we wskazane 

miejsce, opakowania zabezpieczającego przedmiot umowy przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 

6. W dniu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona, odbioru ilościowego. Dokumentem potwierdzającym 

dokonanie odbioru ilościowego jest protokół odbioru ilościowego, zawierający co najmniej: dane Wykonawcy, 

dane Zamawiającego, przedmiot umowy, określenie ilości sztuk sprzętu, z wyszczególnieniem sprzętu 

danego rodzaju (zestaw komputerowy/laptop), podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający dokona odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu w terminie 3 dni roboczych od daty 

dostawy pomocy dydaktycznych. Odbiór ten polegać będzie na sprawdzeniu, czy dostarczony przedmiot 

zamówienia jest zgodny z OPZ i czy nie posiada wad. 

8. Potwierdzeniem odbioru końcowego będzie "Protokół odbioru pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w 

Kłodawie " bez zastrzeżeń Zamawiającego.  

V. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub kilka części zamówienia.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.  

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku 

postępowania.  
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5. Złożona oferta musi obejmować wszelkie koszty i elementy składowe związane z realizacją zamówienia.  

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 

Podpis na ofercie złożony przez osobę fizyczną musi być czytelny, a w przypadku firm winien być opatrzony 

pieczątkami imiennymi i pieczęcią firmową.  

7. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

w formie pisemnej, w języku polskim, poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej, cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.  

8. Na ofertę składają się:  

a) wypełniony druk oferty załącznik nr 2 

b) opis wymagań technicznych stanowiących odpowiednio załączniki 1a-1f 

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- załącznik nr 3 

d) oświadczenie oferentów dotyczące danych osobowych – załącznik nr 5  

e) wymagane referencje (zgodnie z pkt X ust. 1), 

f) do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do 

składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych do oferty;  

g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

h) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona 

przez każdego Wykonawcę. 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferta sporządzona według wzoru do zapytania, winna być złożona w biurze podawczym (parter) Starostwa 

Powiatowego w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło do dnia 02 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00,  

w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn.  Dostawa pomocy dydaktycznych dla 

ZSOiT w Kłodawie. Nie otwierać przed 03.08.2021 godz. 10:00” ” z zaznaczeniem części, na którą jest 

składana oferta. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, w pok. 299 

w dniu 03.08.2021 r. o godzinie 10:00 

VII. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy. 

VIII. Okres gwarancji i rękojmi: min. 24 miesiące. 

IX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem 

związania ofertą. 

X Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie: 
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a) Wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że 

zrealizował (tzn. rozpoczął i zakończył zamówienie pomiędzy Wykonawcą a podmiotem zlecającym)  

w ostatnich 3 latach licząc od dnia złożenia oferty: 

 minimum 2 usług, polegających na dostawie pomocy dydaktycznych tożsamych z przedmiotem 

zamówienia wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane. Na potwierdzenie, że dostawy zostały należycie wykonane 

Wykonawcy dołączy pisemne referencje do oferty zawierające datę wykonania , kwotę realizacji 

oraz opis czego dotyczyły dostawy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym zgodnie z treścią załącznika nr 3.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi  

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

XI. Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny. 

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w części X niniejszego zaproszenia do 

składania ofert, na podstawie złożonych wraz z formularzem ofertowym dokumentów.  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia/nie spełnia”. 

Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu.  

3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie na podstawie kryterium:  

Cena -100% 

liczona wg następującego wzoru: 

 
C = (Cn : Cb) x waga 

 
gdzie: 
C - ilość punktów przyznana danej ofercie, 
Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Cb - cena oferty badanej, 
waga – 100 
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XII. Inne postanowienia. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie 

internetowej, na której dostępne jest niniejsze ogłoszenie. 

2. Zamawiający zawrze umowę, z wybranym Wykonawcą w wyznaczonym terminie. Niepodpisanie umowy  

we wskazanym przez Zamawiającego terminie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, odstąpienia bądź wycofania niniejszego 

zapytania ofertowego bez podania przyczyn w dowolnym momencie. 

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty pisanej słownie i cyfrowo, za cenę oferty 

Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom - nie później niż na 2 dni robocze 

przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego, wpłynie do Zamawiającego później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,  

o którym mowa w pkt 1, po upłynięciu -  którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania, 

8. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

XIII. Osoba do kontaktu. 

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby:  

Jerzy Markowski - Dyrektor szkoły, tel. (63) 2730263, e-mail: spklodawa@wp.pl 

Sylwia Sulińska-kierownik projektu, tel. (63) 2617809 e-mail: s.sulinska@starostwokolskie.pl 

Pytania do zapytania ofertowego należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: 

s.sulinska@starostwokolskie.pl 

XIV. Załączniki do zapytania ofertowego.  

1. Specyfikacja zamówienia  pracowni biologicznej – załącznik nr 1a 

2. Specyfikacja zamówienia  pracowni chemicznej – załącznik nr 1b 

3. Specyfikacja zamówienia  pracowni fizycznej – załącznik nr 1c 

4. Specyfikacja zamówienia  pracowni geograficznej – załącznik nr 1d 

5. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3 

7. Wzór Umowa - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie RODO – załącznik nr 5 
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