Wysokie, 2017-10-02
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem
Wysokie 15
62-511 Kramsk
Tel. 632467239
Email: gimwysokie@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2017
prowadzone w ramach projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na
terenie K OSI” realizowanego w Gminie Kramsk na podstawie umowy podpisanej
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca
WRPO 2014+, nr RPWP.08.01.02-30-0052/16-00.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Wysokie 15,
62-511 Kramsk
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest podzielone na 3 części
zgodnie z poniższą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna Zapytania Ofertowego
Cz. I. Pomoce dydaktyczne
Lp.

Nazwa

1.

Tellurium-model
kosmograficzny

2.

Nakładka magnetyczna
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH

3.

Bryły szkieletowe

4.

5.

Specyfikacja
Ruchomy model układu Słońce-ZiemiaKsiężyc, wykorzystywany na lekcjach geografii
i astronomii do wyjaśniania obserwowanych
na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj.
zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku.
średnica słońca 100mm
średnica ziemi 70mm
średnica księżyca 10mm
Wymiary: 720 x 370 x 250 mm
Opcja z napędem elektrycznym
Nakładka magnetyczna, suchościeralna UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH Wymiary 80 x 96
cm
Szkielety 7 brył
I. Graniastosłupy
• sześcian,
• prostopadłościan,
• graniastosłup o podstawie trójkąta,
• graniastosłup o podstawie sześciokąta
II. Ostrosłupy
• czworościan,
• ostrosłup o podstawie trójkąta,
• ostrosłup o podstawie sześciokąta

Liczba sztuk

1

1

1 komplet

Modele brył

Zestaw 10 kolorowych brył.
Wzorcowa wysokość brył około 15-20 cm.
Skład zestawu:
- kula
- półkula
- walec
- stożek
- sześcian
- prostopadłościan
- graniastosłup trójkątny
- graniastosłup sześciokątny
- czworościan
- ostrosłup o podstawie kwadratu

1 komplet

Bryły geometryczne
KULE I PÓLKULE zestaw

Bryły, kule i półkule - zestaw 6 brył
geometrycznych.
Skład kompletu kul i półkul :
- kula z zaznaczoną średnicą, promieniem i
cięciwą

1 komplet

6.

Bryły obrotowe

7.

Bryły szkieletowe - zestaw do
budowy

- półkula z zaznaczonymi promieniami
- kula z zaznaczonym przekrojem i
płaszczyznami
- półkula z zaznaczonymi płaszczyznami
- kula do pisania flamastrami
suchościeralnymi
- półkula do pisania flamastrami
suchościeralnymi
Zestaw 6 szt. brył zawierający:
- walec z zaznaczonymi przekątnymi i
wysokością
- walec z płaszczyznami
- stożek z zaznaczonymi przekątnymi i
wysokością
- stożek z płaszczyznami
- kula z płaszczyznami i przekątnymi
- kula z zaznaczonymi przekątnymi i
wysokością
Bryły szkieletowe - zestaw do budowy
składający się z 69 elementów:
- 25 szt. kulek o średnicy 6,0 cm z otworami
- 44 szt. rurek łącznikowych o długości 40,5
cm każda

1 komplet

11 zestawów

8.

W skład zestawu wchodzi sześć elementów:
- liniał 100 cm
- trójkąt 45˚ 50 cm / 30 cm / 60 cm
- trójkąt 60˚ 60 cm / 40 cm / 40 cm
Zestaw przyborów tablicowych
- kątomierz o podstawie 50 cm
- cyrkiel z magnesami (uniwersalny na kredę
oraz marker)
- magnetyczna stopka trójnóg cyrkla.

9.

Przyrząd do demonstracji
powstawania brył obrotowych

Przyrząd wraz z kompletem plastikowych
ramek służący do demonstracji powstawania
brył obrotowych. Skład zestawu:
- stelaż z ramieniem do mocowania ramek
- osłona
- zasilacz
- komplet plastikowych ramek - 16 sztuk

1

10.

Magnesy tablicowe

Kolorowe magnesy, średnica 30mm. 20 sztuk

1
komplet/20
szt.

11.

Gąbki do tablic
suchościeralnych magnetyczne

12.

Markery do tablic

13.

Kalkulator

1 komplet

2
Markery (czarny, czerwony, niebieski i
zielony) przeznaczone do pisania po
powierzchni suchościeralnej
kalkulator biurowy, wymiary ok. 29 x 106,5 x

4
komplety/16
szt.
30

14.

Geoplan dwustronny

15.

Filmy edukacyjne
(zestaw 10 filmów)

16.

Programy
edukacyjne i terapeutyczne

17.

Matematyka.
Plansze interaktywne 2.0

18.

Program multimedialny
EduROM Matematyka
GM 1 2 3

147 mm
Geoplan o wymiarach ok. 20 x 20 cm z
zestawem kolorowych gumek do nauki
geometrii i ułamków
Filmy z cyklu: DORADZTWO ZAWODOWE.
Filmowa prezentacja ponad 100 zawodów:
charakterystyka, wymagane predyspozycje i
wykształcenie, plusy i minusy, szanse
zatrudnienia…itp.
Program Eduterapeutica Gimnazjum narzędzie do diagnozowania i leczenia
specyficznych trudności w uczeniu,
występujących u młodych ludzi, które mogą
stanowić poważna przeszkodę w ich rozwoju.
Główne informacje:
Wersja językowa: Polska
Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły nieograniczona liczba stanowisk w obrębie
placówki edukacyjnej
Typ licencji: Edukacyjna
Ważność licencji: Wieczysta
Charakterystyka: Zestaw plansz
interaktywnych z matematyki dla gimnazjum.
Materiały edukacyjne opracowano z
uwzględnieniem nowoczesnych form
nauczania. Wszystkie lekcje składają się z
animacji, dźwiękowych komentarzy, tekstu
oraz elementów interaktywnych. Dodatkowo
każda plansza zawiera specjalne narzędzia
pomocnicze, dzięki którym nauczyciel sam
decyduje o wyborze tematu i o sposobie
przeprowadzenia zajęć. Na planszach można
nanosić własne notatki, podkreślać ważne
informacje i dowolnie rozmieszczać
znajdujące się na niej elementy. Zrealizowane
zagadnienia można zweryfikować dzięki
specjalnie przygotowanym testom
kompetencji.
Wszystkie plansze przedmiotowe są zgodne z
nową podstawą programową.
Licencja: jednostanowiskowa.
Program eduROM Matematyka dla
Gimnazjum
Cechy:
ponad 1000 zagadnień,
kilkadziesiąt filmów i animacji
214 nagrań
1002 interaktywne ćwiczenia
24 testy sprawdzające
ponad 2000 multimedialnych stron

15

1 komplet

1 komplet

1 zestaw

1

Cz. II. Sprzęt multimedialny
19.

Zestaw interaktywny
(tablica interaktywna +
projektor + uchwyt ścienny do
projektora krótkoogniskowego
+ kabel VGA 10 m)
wraz z montażem

TABLICA INTERAKTYWNA:
Dane techniczne:
Przekątna tablicy: 85" (łącznie z ramą)
Obszar roboczy: 1665 x 1160 mm
Proporcje obrazu: 4:3
Technologia: Podczerwień
Zgodność z systemami operacyjnymi: XP,
Vista, Win7 (32 i 64 bity)
Podłączenie do komputera / zasilanie port
USB
Dokładność: 0,1 mm
Prędkość odczytu współrzędnych:
Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms
Powierzchnia tablicy: magnetyczna,
ceramiczna powierzchnia, suchościeralna
100% odporna na uszkodzenia i zarysowania,
zabezpieczona polimerami nanotechnologii
Wymiary tablicy: 1755 x 1260 x 45 mm
Gwarancja door to door 5 lat (gwarancja
sprzedawcy)
Akcesoria standardowe:
- 3 pisaki,
- wskaźnik teleskopowy,
- Kabel USB
- Prezenter (przerzutnik slajdów)
Oprogramowanie
Instrukcja PL
PROJEKTOR:
Technologia: DLP
Rozdzielczość: 1,024x768 XGA
Kontrast: 18000:1
Jasność: 3000 ANSI lm
Poziom szumu: 29 dB (min)
Zużycie energii 235W (tryb jasny) / 205W
(tryb ECO+) / ~0,5W (Stand-by)

1 zestaw

Żywotność źródła światła: 10,000h* (cykl
edukacyjny) / 6,000h (ECO+) / 5,000h
(Dynamic) / 4,500h (tryb jasny)
Obiektyw: F = 2,8 , f = 7,017 mm
Zoom/Focus 2,0x / ręczny
Odległość od ekranu: 0,5 - 2,5 m
Współczynnik odległości: 0,626 : 1
Odległość od ekranu dla obrazu: 80" 1,02 m
Szerokość obrazu 0,8 - 4,0 m
Przekątna: 39,34" - 196,71" (1,0 - 5,0 m)
Wejścia video Composite (1x)
HDMI (1x)
S-Video (1x)
VGA (D-Sub15) (2x)
Wyjścia video VGA (D-Sub15) (1x)
Wejścia audio Mini jack 3,5 mm (1x)
Wyjścia audio Mini jack 3,5 mm (1x)
Porty komunikacyjne RS232
USB typu B (zdalna mysz/tryb serwisowy)
Wbudowany głośnik 2W
Waga 2,55 kg
Wymiary (wys, x szer, x głęb,) 86 x 288 x 220
mm
Wyposażenie standardowe:
Osłona obiektywu
Kabel zasilający
Kabel HDMI
Pilot z bateriami
Podręcznik Szybki Start
Instrukcja Obsługi na CD
Karta gwarancyjna
Gwarancja 2 lata na projektor / 6 miesięcy
(max, 1000h) na lampę projekcyjną
Funkcje:
- Blokada antykradzieżowa
- Zabezpieczenie hasłem
- Tryb Eco+
Pilot z wskaźnikiem laserowym, funkcją
myszy i bezpośrednim wyborem źródła.
Gwarancja door to door 2 lata (gwarancja
sprzedawcy)
KABEL VGA 10m, kabel prądowy 15m,

wtyczka, listwa zasilająca 5 gniazdowa
UCHWYT ŚCIENNY DO PROJEKTORA
KRÓTKOOGNISKOWEGO – parametry:
długość wysięgnika [cm]: do 114
maksymalny udźwig 10kg
w zestawie śruby do projektora oraz kołki do
montażu uchwytu
gwarancja 2 lata
kolor CZARNY
regulacja odległość projektora od ściany 85135cm
nachylenie +/- 15°
regulacja obrotu 360°
maksymalny rozstaw śrub projektora 32cm
20.

LAPTOP z oprogramowaniem

OPROGRAMOWANIE:
System operacyjny: Windows 10
Wersja systemu operacyjnego: Home Edition
Wersja językowa: polski
Pakiet Microsoft Office 2016 (Word, Excel,
PowerPoint, Access)
PODZESPOŁY:
Procesor Intel® Core™ i5 4gen 4288U 2,6 3,1 GHz
Liczba rdzeni procesora: 2
Pamięć podręczna: CACHE 3 MB
Ekran: 15,6'', 1366 x 768 pikseli
Ekran dotykowy: nie
Pamięć RAM 8 GB, DDR3L 1600 MHz
Dysk twardy: 1000 GB, SATA 5400 obr/min
Dodatkowy dysk: nie
Grafika nVidia® GeForce 920MX + Intel HD
Graphics 5500
Pamięć karty graficznej 2 GB
NAPĘD, KAMERA
Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW/RAM
Wbudowana kamera tak 0,3 mln pikseli
Kamera 3D Intel RealSense nie
DŹWIĘK
Karta dźwiękowa zintegrowana
Wbudowane głośniki 1
Wbudowany mikrofon tak

1

KOMUNIKACJA
Komunikacja bezprzewodowa moduł
Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n
Karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet
Modem nie
Czytnik kart pamięci 4 w 1
WYJŚCIA / WEJŚCIA
Wyjście HDMI tak
Wyjście VGA nie
Złącze USB 2.0 1
Złącze USB 3.0 1
Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)
tak
PARAMETRY FIZYCZNE
Urządzenia wskazujące TouchPad
Czytnik linii papilarnych nie
Podświetlana klawiatura nie
Wymiary 378 x 23 x 265
Waga 2,3 kg
Kolor czarny
WYPOSAŻENIE
akumulator, instrukcja obsługi, karta
gwarancyjna, zasilacz
GWARANCJA
Gwarancja 24 miesiące
Gwarancja baterii 12 miesięcy
Typ gwarancji: door to door (gwarancja
dostawcy)
21.

LAPTOP z oprogramowaniem

Informacje techniczne:
Procesor Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od
2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache)
Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4,
2133MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM:
32 GB
Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1
Dysk twardy: 1000 GB SATA 5400 obr.
Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka
DVD+/-RW DualLayer

Ekran:
Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

1

Przekątna ekranu: 17,3"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna: AMD Radeon R7 M445
+ Intel HD Graphics 620
Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB
GDDR5 (pamięć własna)
Dźwięk:
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel
High Definition Audio
Kamera internetowa 1.0 Mpix
Łączność: Moduł Bluetooth
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN 10/100 Mbps
Rodzaje wejść / wyjść: HDMI - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/mikrofonowe - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny Microsoft
Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone oprogramowanie
Pakiet Microsoft Office 2016 (Word, Excel,
PowerPoint, Access)
Partycja recovery (opcja przywrócenia
systemu z dysku)
Parametry fizyczne:
Wys. 25,3 mm, Szer. 424 mm, Gł. 280 mm
Waga 3,10 kg (z baterią)
Dodatkowe informacje: Wydzielona
klawiatura numeryczna, Możliwość
zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Dołączone akcesoria: Zasilacz
Typ gwarancji: gwarancja door to door 2 lata
(gwarancja dostawcy)

22.

LAPTOP z oprogramowaniem

Informacje techniczne
Model R541UA-DM1287T
Rodzina procesora Intel Core i3
Generacja procesora Siódma
Informacje o procesorze Intel Core i3-7100U
Taktowanie procesora 2.4 GHz
Pojemność HDD 1 TB
Prędkość obrotowa 5400 obr/min
Typ dysku HDD
Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s
Zainstalowana pamięć RAM 4 GB
Maks. wielkość pamięci 8 GB
Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz
Rodzaj pamięci SODIMM DDR4
Dźwięk
- Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z
Intel High Definition Audio
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane głośniki stereo
Napęd optyczny DVD-RW Dual Layer
Ekran
Przekątna ekranu 15,6''
Technologia podświetlania Diody LED
Rozdzielczość 1920 x 1080 (HD 1080)
Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie
Model karty graficznej Intel HD Graphics
Kamera internetowa Tak
Złącza / komunikacja
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) Nie
Komunikacja WiFi 802.11 b/g/n , LAN 10/100
Gniazda rozszerzeń Nie
Porty wideo
1 x HDMI , 1 x VGA (15 pin D-Sub)
Pozostałe porty we/wy
1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo)
Porty USB 1 x USB 2.0 Type-A , 1 x USB 2.0
Type C , 1 x USB 3.1 Type-A
Czytnik kart pamięci Tak
Dokowanie Nie
Czytnik linii papilarnych Nie
Zasilanie Pojemność baterii 3350 mAh
Typ ogniwa Li-ion
Liczba komór 3-komorowa

1

Oprogramowanie System operacyjny
Windows 10 Home 64-bit
Pakiet Microsoft Office 2016 (Word, Excel,
PowerPoint, Access)
Cechy fizyczne:
Kolor Szary
Wysokość 27.7 mm
Szerokość 381 mm
Głębokość 252 mm
Waga 2 kg
Pozostałe Akcesoria w zestawie
- Zasilacz
- Klawiatura
- zewnętrzny dysk twardy
Typ gwarancji: gwarancja door to door 2 lata
(gwarancja dostawcy)
Materiał obudowy Plastik
23.

Projektor

Dane techniczne:
Technologia DLP
Ansi Lumen 3000
Rozdzielczość 800 x 600 SVGA
Format 4:3
Kontrast 2200 : 1
Szumy urządzenia 31 dB
Szumy urządzenia eco 31
Żywotność lampy 5000 h
Stosunek projekcji 0 :1
lens shift pionowy 0 %
Lens Shift w poziomie 0 %
Korekcja trapezu w pionie 40 °
Wejścia 3,5 mm Mini Jack, HDMI, Ilość wejść
Composite-Video, Ilość wejść VGA, RS232,
USB typu A
Wyjścia Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack, Ilość
wyjść HDMI
Parametry projektora Wbudowany głośnik
Szerokość 29,8 cm
Wysokość 10,1 cm
Głębokość 23,7 cm
Waga produktu 2,6
Waga 3,5 kg
Kolor Biały

1

24.

Drukarka

Stan Nowy
Ratio 0
Typ lampy Lampa metalohalogenkowa
inputs value 1 x x_input_35_mm_mini_jack,
1 x x_input_composite, 1 x
x_input_dsub_15pin_vga, 1 x x_input_hdmi
outputs value 1 x
x_output_35_mm_mini_jack, 1 x
x_output_hdmi RGB (VGA)
W zestawie: KABEL ZASILAJĄCY 220V
CD-ROM Z OPROGRAMOWANIEM I
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PILOT
ZAKRYWKA OBIEKTYWU (PJ WX2240/PJ
X2240)
TORBA
Typ gwarancji: gwarancja door to door 2 lata
(gwarancja dostawcy)
Technologia druku: atramentowa
Funkcje podstawowe: drukarka, skaner,
kopiarka, faks
Rozdzielczość w kolorze: 4800 x 1200 dpi
Szybkość druku w czerni: 8 str/min
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi
Panel sterowania: tak

1

Typ gwarancji: gwarancja door to door 2 lata
(gwarancja dostawcy)

Cz. III. Wyposażenie sal lekcyjnych
25.

26.

Rolety wewnętrzne
wraz z montażem

Rolety na 4 okna, pomiar i montaż, gwarancja
dostawcy 24 miesięcy

4

Szafy szkolne

Regał wysoki z szafką wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. Kolor buk,
zamykany na klucz
- wymiary 80 x 40 x 185 cm (szer x gł x wys)

3

27.

Szafka szkolna z witryną

Szafy w kolorze buku. • wym. 80 x 40 x 185
cm., zamykane na klucz, na cokole

2

28.

Tablica zielona szkolna
pojedyncza

Tablica kredowa, lakierowana magnetyczna
170x100 cm, rama aluminiowa, tył płyta
pilśniowa

2

29.

Tablice białe magnetyczne

Tablica biała, lakierowana, suchościeralna,
magnetyczna, wymiary 100x85 cm

2

30.

Tablica korkowa

Tablica korkowa, rama aluminiowa TK-AS
wymiary 200 x 100 cm

4

Stojak (wieszak) na mapy

UNIWERSALNY - DWUSTRONNY WIELOZADANIOWY
duży z klamrami planszowymi

2

Tablica parawan

Tablica tekstylna, informacyjno - moderacyjna
trójelementowa. Wymiar pojedynczej tablicy:
szerokość 80 cm, wysokość 120 cm. Szerokość
całości 250 cm. Regulowana wysokość
stojaka. Kolor niebieski.

2

Antyrama uniwersalna

Antyrama z płyty HDF, metalowych haczyków
oraz transparentnej plexi, wymiary 50 x 70
cm

5

31.

32.

33.

3. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
30200000-1 – urządzenia komputerowe
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
4. Kryteria oceny oferty, informacje na temat wag punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium:
a. cena brutto – waga kryterium: 60%
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium, otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
Cena brutto = Cena brutto oferty najtańszej (w pln) x 100x znaczenie 60 %

max 60 pkt

Cena brutto badanej (w pln)
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b. Okres gwarancji - waga kryterium 40 %
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium, otrzyma najtańsza oferta według
wzoru:
Okres gwarancji= gwarancja oferty badanej

x 100 x znaczenie 40 %

max 40 pkt

Najdłuższy termin gwarancji
5. Termin i sposób składania ofert
Oferta powinna wpłynąć do 13 października 2017 r. do godziny 14.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
a) Ofertę w formie pisemnej można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na
adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem,
Wysokie 15, 62-511 Kramsk
b) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie / paczce opatrzonej napisem:
OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu „Kopalnia kompetencji –

rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
c) na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta
d) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez rozpatrzenia.
e) Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach drogą
elektroniczną oraz listownie. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie
internetowej Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych
6. Termin realizacji Zamówienia: Zamówienie wykonane będzie w terminie do dnia
25 października 2017 r.
7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru, a wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
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.
8. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia oferty jedynie w zakresie nie
zmieniającym treści oferty.
9. Pozostałe Założenia:
b) Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta lub
grupę działających wspólnie oferentów.
c) W przypadku składania ofert wariantowych ciężar udowodnienia iż wariant dla danego
przedmiotu / urządzenia jest równoważny z pożądanym przez Zmawiającego leży na
oferencie. Przy składaniu oferty wariantowej za wariant przyjmuje się urządzenie, które
spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego cechy pod względem funkcjonalnym,
gwarancyjnym, estetycznym, użytkowym, technicznym.

10. Zawartość oferty:
Zasadnicze elementy wymagane w ofercie:
Oferta winna zawierać przynajmniej:
- pełna nazwę oferenta
- pełną nazwę zamawiającego
- pełną nazwę zdania
- wartość netto i brutto poszczególnych urządzeń
- łączną wartość oferty netto i brutto po uwzględnieniu ewentualnych upustów.
- Datę oferty
- Datę ważności oferty ( wymagane minimum 3 miesiące)
- Czas realizacji zadania ( w dniach od podpisania kontraktu)

- oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątka
firmową oraz powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
- oferta sporządzona w języku innym niż polski powinna być przetłumaczona na język polski
przez tłumacza przysięgłego
- podanie w miesiącach okresu gwarancji
- opis parametrów każdego urządzenia
11. Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert
a) Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowo prze upływem
terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego zostanie
zamieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

a termin

składania ofert zostanie przedłużony o 7 dni kalendarzowych.
b) Zmiana złożonej oferty przed terminem składania ofert jest możliwa jedynie w drodze
wycofania oferty złożonej i ponownego złożenia poprawionej oferty przed terminem otwarcia
ofert.
12. Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty;


których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

lub


zostały złożone prze oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu
ofertowym

13. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego

bez

podania przyczyny oraz ponowne rozpisanie postępowania w tym samym zakresie.

14. Kluczowe zapisy umowy o realizację zadania
a) Oferta wybrana do realizacji stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą
b) Termin

realizacji

zamówienia

może

w przypadku wystąpienia okoliczności
zawarciem

umowy

przez

strony

i

zostać

wydłużony

jedynie

niemożliwych do przewidzenia przed
na

pisemny

wniosek

Wykonawcy

lub

Zamawiającego.
c) Cena brutto przedstawiona w ofercie wybranej do realizacji zawiera wszystkie opłaty
niezbędne do wykonania zakresu zamówienia i nie może zostać zmodyfikowana.
d) Poufność danych
Oferent przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz danych zawartych w ofercie na potrzeby związane z

przeprowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego oraz na potrzeby
związane z realizacją, rozliczeniem, kontrolą i audytem Umowy o dofinansowanie
zadania zawartej przez Zamawiającego z Województwem Wielkopolskim.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Elżbieta Bryl Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Wysokie 15, 62-511 Kramsk tel.
632467239

Wysokie, 2017-10-02

Pieczęć i Podpis Osoby Upoważnionej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Oświadczenie oferenta
Oświadczamy, że:
1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne w zakresie dostawy i montażu
pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
2. Znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;
3. Nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji

Oświadczamy,

że

nie

podlegamy

wykluczeniu

z

postępowania,

w szczególności:
brak wzajemnych powiązań między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających 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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej z zamawiającym
- pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Miejscowość, data

Podpis osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania oferenta

………………………..

…………………………………….………………

