
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na „Dostawę pomocy dydaktycznych, logopedycznych  

i sensorycznych dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu” realizowaną w ramach 

projektu pn. „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” nr umowy 

RPMP.10.01.03-12-0381/19-00 

 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz 

ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz. Tel: (14) 67 90 019. e-mail: sp.wojnicz@interia.pl 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych, logopedycznych i sensorycznych dla 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu. Zamówienie finansowane w ramach realizacji 

projektu pn. „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: 

Częśd 1. Pomoce sensoryczne; 

Cześd 2. Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych; 

Cześd 3. Pomoce logopedyczne; 

 

Całośd dostarczonych elementów musi spełniad poniższe ogólne wymagania odnośnie przedmiotu 

zamówienia: 

• całośd dostarczonych elementów musi byd przeznaczona na rynek polski, dostosowana do 

funkcjonowania w warunkach polskich i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi zarówno  

o warunki techniczne, zgodnośd z polskimi regulacjami prawnymi i obowiązującymi normami, jak  

i dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych oraz dostępnośd gwarancji i serwisu 

świadczonego w języku polskim. 

• Zamawiający wymaga, by dostarczone pomoce dydaktyczne były fabrycznie nowe, sprawne 

technicznie oraz zostały przetestowane przez Wykonawcę przed dostarczeniem Zamawiającemu. 

• Przedmiot zamówienia musi posiadad okres gwarancji udzielonej przez producenta lub 

dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

• Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych 

towarów. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pod względem jakości,  

funkcjonalności i bezpieczeostwa zgodnie z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego 

zapytania. 

• W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi wykazad, że 

oferowane przez niego produkty równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. Równoważnośd 

oznacza możliwośd uzyskania rezultatu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego  

w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego za pomocą innych rozwiązao technicznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 5 do Zapytania ofertowego  - 

formularz asortymentowo- cenowy. 

mailto:sp.wojnicz@interia.pl


 
 

Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych na każdą częśd zamówienia 

osobno. Wykonawca może złożyd ofertę na 1, 2 lub 3 części.  

Wyposażenie dostarczone będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za szkody wynikłe w czasie transportu oraz 

spowodowane niewłaściwym opakowaniem. 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.  

Rozwiązania równoważne : 

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeo czy 

wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie 

określeniu pożądanego standardu dostawy i określenia właściwości techniczno – użytkowych 

urządzeo , nie są obowiązujące i należy je traktowad jako propozycje Zamawiającego. 

- Wykonawca może zastosowad materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne  

o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów  

i urządzeo zaproponowanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który ma te same 

cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego 

jakośd nie może byd gorsza, od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mied 

parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 

- Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia 

Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do 

zaproponowanych. Wykonawca  przedstawi  niezbędne  informacje  dotyczące  przyjętych  do  oferty  

urządzeo,  wyposażenia   i materiałów potwierdzające równoważnośd oferowanych urządzeo  

w stosunku do zaproponowanych. 

- Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia czy oznakowania jest niedopuszczalne.  

W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniad ww. wymagao 

skutkowad będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego 

wynikającymi. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): główny przedmiot 

Kody CPV:  39162100-6  -pomoce dydaktyczne 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Realizacja zamówienia do 28lutego 2021r.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

W postępowaniu mogą wziąd udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) sytuacji technicznej i zawodowej; 

4) sytuacji finansowej i ekonomicznej. 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 1) - 4) na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału.  



 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy niepowiązani kapitałowo lub osobowo  

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: uczestniczeniu 

 w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

- pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Oferenci są zobowiązani dołączyd do oferty oświadczenie o braku powiązao osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Zamawiający będzie kierowad się następującymi kryteriami:  

Cena brutto – 100% maks. liczby punktów (100 punktów) 

Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:  

C=(Cn/Co) x 100% 

gdzie Cn - cena brutto oferty najkorzystniejszej, Co – cena brutto oferty rozpatrywanej 

Maksymalnie oferta może uzyskad 100 pkt. 

Opis sposobu obliczania oferty: 

a) Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez 

wypełnienie formularza ofertowego, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

b) Cena oferty musi obejmowad wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

kompletnego przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego. 

c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez 

niego wymogom i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę, 

jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższad budżet Zamawiającego. Negocjacje dotyczące ceny 

nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od 

zapisanej w budżecie Projektu.  

Wartośd cenową należy podad w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie Zamawiający za wiążącą 

uzna cenę podaną słownie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia  

(odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia zapytania ofertowego bez 

wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC. 

7.Sposób przygotowania oferty . 

Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2. do 

Zapytania ofertowego,  



 
 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązao osobowych lub kapitałowych - zał. nr 3 do 

Zapytania ofertowego; 

4) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo- cenowy – zał. nr 5 do zapytania 

ofertowego. 

Na przesłanym do Zamawiającego -  formularzu oferty cenowej należy przedstawid cenę netto , 

brutto i Vat za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Cena oferty Wykonawcy jest 

ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywad się będą w złotych polskich. 

 UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela 

Pani Agnieszka Brożek – Koordynator Projektu, numer telefonu: 14 6790323, adres email: 

agnieszka.brozek@cea.wojnicz.pl.  

8. Miejsce i termin składania ofert   

1) Ofertę należy sporządzid w języku polskim.  

2) Oferta winna byd podpisana przez osobę upoważnioną. 

3) Na kopercie/ w tytule maila,  należy umieścid napis: Zapytanie ofertowe w zakresie zadania:  

„Dostawa pomocy dydaktycznych, logopedycznych i sensorycznych dla Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Kantego w Wojniczu częśd ….” 

4) Ofertę należy złożyd w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej  

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, w terminie do dnia 18.01.2021r. do godziny 

09:00.  Na adres: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 

Wojnicz,  w formie: pisemnej (osobiście, listownie) lub przesład droga elektroniczną, w formie 

podpisanego skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  na 

adres e-mail: agnieszka.brozek@cea.wojnicz.pl lub za pośrednictwem portalu: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 

 

Informacje wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  
1. W zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane 

osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamenty 
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenia  
o ochronie danych Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1. ) zwanego dalej „RODO”. 

2. Informacja dla osoby fizycznej: 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  
- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Kantego w Wojniczu, dane kontaktowe jw.; 
- inspektorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu 
jest Mariusz Merchut, e-mail: sp.wojnicz@interia.pl; 
- Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawę pomocy 
dydaktycznych, logopedycznych i sensorycznych dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Wojniczu”  
- Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 
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- Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 97 ust.1 ustawy PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy, a następnie przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwum (Dz.U. z 2020r. poz. 164), w przypadkach określonych w tej 
ustawie; 
- obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach i związanym z udziałem  
w zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia publicznego; 
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
- posiada Pani/Pan: 
*na podstawie art.15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
*na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku 
zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo 
zawartej  umowy oraz nie może naruszad integralności protokołu oraz jego załączników) ; 
*na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO; 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub paostwa członkowskiego); 
*prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
- nie przysługuje Pani/Panu” 
*w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
*prawo do przenoszenia danych osobowych, w których mowa w art. 20 RODO; 
*na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 

 

 

Wojnicz, dnia 08.01.2021r.             

 

 

W imieniu Zamawiającego 

Dorota Wełna 

 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy – zał. nr 1. 

Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. nr 2. 

Oświadczenie o braku powiązao osobowych lub kapitałowych - zał. nr 3. 

Projekt umowy – zał. nr 4. 

Formularz asortymentowo- cenowy – zał. nr 5. 

 


