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        Strzelin, dnia 08.07.2020 r.                       

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

  

związane z realizacją Projektu nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w 

Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa  zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb 

rynku pracy – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 prowadzone pod nazwą: Doposażenie pracowni informatycznych 

CKZiU w Strzelinie. 

 
1. Zamawiający 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 

ul.S.Staszica 5,  

57-100 Strzelin 

Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30  

Osoba upoważniona do kontaktów: Robert Kozuń, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 

Tel.: 71 39 20 008, 71 39 64 880 

Fax.: 71 32 64 881 

Email: sekretariat@technikumstrzelin.pl 

 

2. Tryb postępowania 
 

Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.”, zgodnie z  „Zasadą 

konkurencyjności” oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni informatycznych CKZiU w Strzelinie w 

projekcie nr  RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej 

rynku pracy II” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów 

szkolnictwa  zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów 

szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń: 

mailto:sekretariat@technikumstrzelin.pl
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Lp. Nazwa 

oprogramowania/urządzenia 

Wymagane parametry 

1.  Drukarka laserowa   – 1 szt  kolorowa 

 laserowa 

 format A4 

 rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi 

 Szybkość (A4): minimum 20 stron/minutę 

 Gramatura papieru: min. zakres 163-220 g/m² 

 Druk dwustronny 

 Interface: USB, ethernet, WiFi 

 dodatkowo zestaw pełnych tonerów 

Gwarancja na cały zestaw minimum 12 miesięcy. 

2.  Projektor multimedialny – 1 szt.  typ DLP  

 rozdzielczość FullHD (1920x1080) 

 jasność minimum: 3200 ANSI, 

 kontrast minimum: 13000: 1 

 gniazdo HDMI 

 Gwarancja na cały zestaw minimum 24 miesięcy. 

3.  Ekran do projektora – 1 szt  biały 

 minimalna szerokość 200 cm  

 naścienny 

 rozwijany ręcznie 

Gwarancja na cały zestaw minimum 12 miesięcy. 

4.  Skaner – 1 szt. Typ skanera płaski 

Zastosowanie skanera tekst (OCR), zdjęcia 

Moduł skanujący: CIS 

Rozdzielczość optyczna 1200dpi 

Rozdzielczość interpolowana 1200x1200 dpi 

Skanowane rozmiary A4 

Podajnik dokumentów (ADF) nie 

Maksymalna szerokość oryginału 216 mm 

Maksymalna długość oryginału 297 mm 

Szybkość skanowania 15 sek. (Kolor, 300 dpi, A4) 

Głębia kolorów 48 bitów wej./ 24 bitów wyj. 

Przyciski funkcyjne Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF 

5.  Komputer - 1 szt. 

 (z systemem operacyjnym) 

1 sztuka zestawu komputerowego stacjonarnego 

dedykowanego dla oprogramowania CAD/CAM (stacji 

graficznych) przeznaczonych do współpracy z 

oprogramowaniem CAD/CAM, z systemem 

operacyjnym właściwym dla zastosowanego 

oprogramowania CAD/CAM, pakiet Office min. 2019 

lub równoważny. Stacja graficzna powinna zostać 

uruchomiona a system operacyjny oraz oprogramowanie 

systemowe zainstalowane, komputer ma być gotowy do 

pracy. Gwarancja na cały zestaw minimum 24 miesięcy. 

Podstawowe parametry zestawu komputerowego 
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(stacji graficznej): 

 procesor wydajność minimum 9600 pkt wg testu 

Passmark CPU Mark  

 pamięć RAM minimum 16 GB   

 dysk SSD minimum 240 GB + dysk HDD 

minimum 1000 GB  

 nagrywarka DVD 

 karta graficzna dedykowana, VGA, HDMI, 

 karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s   

 obudowa wyposażona w zasilacz minimum 

200W 

 mysz optyczna, klawiatura 

 system operacyjny min. Windows 10 Prof lub 

równoważny 

 oprogramowanie biurowe min. MS Office 2019 

lub równoważne 

6.  Komputer - 15 szt. 

 (z systemem operacyjnym) 

15 sztuk zestawu komputerowego stacjonarnego 

dedykowanego dla oprogramowania CAD/CAM (stacji 

graficznych) przeznaczonych do współpracy z 

oprogramowaniem CAD/CAM, z systemem 

operacyjnym właściwym dla zastosowanego 

oprogramowania CAD/CAM, pakiet Office min. 2019. 

Stacja graficzna powinna zostać uruchomiona a system 

operacyjny oraz oprogramowanie systemowe 

zainstalowane, komputer ma być gotowy do pracy. 

Gwarancja na cały zestaw minimum 24 miesięcy. 

Podstawowe parametry zestawów komputerowych 

(stacji graficznych): 

 procesor wydajność minimum 9600 pkt wg testu 

Passmark CPU Mark  

 pamięć RAM minimum 16 GB   

 dysk SSD minimum 256 GB 

 nagrywarka DVD 

 karta graficzna dedykowana, VGA, HDMI 

 karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s   

 obudowa wyposażona w zasilacz minimum 

200W 

 mysz optyczna, klawiatura 

 system operacyjny min. Windows 10 Prof lub 

równoważny 

 oprogramowanie biurowe min. MS Office 2019 

lub równoważne 

7.  Monitor – 16 szt.  monitor FullHD (1920x1080), 

 przekątna ekranu min. 23.6” 

 kąty widzenia min. 178 pion, 178 poziom 

 złącza HDMI, D-SUB 
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 kabel hdmi 

 gwarancja min. 24 miesiące 

8.  Komputer - 10 szt. 

 (z systemem operacyjnym) 

Komputer stacjonarny powinien zostać uruchomiony 

a system operacyjny oraz oprogramowanie systemowe 

zainstalowane, komputer ma być gotowy do pracy. 

Gwarancja na cały zestaw minimum 24 miesięcy. 

Podstawowe parametry zestawów komputerowych 

(stacji graficznych): 

 procesor wydajność minimum 7000 pkt wg testu 

Passmark CPU Mark  

 pamięć RAM minimum 8 GB   

 dysk SSD minimum 256 GB 

 nagrywarka DVD 

 karta graficzna zintegrowana złącza VGA, HDMI 

 karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 

 obudowa wyposażona w zasilacz minimum 

290W 

 mysz optyczna, klawiatura 

 system operacyjny min. Windows 10 Prof lub 

równoważny 

 oprogramowanie biurowe min. MS Office 2019 

lub równoważne 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia zamawianego sprzętu do wskazanych 

pomieszczeń pod adres wskazany w pkt. 1 zapytania ofertowego i doprecyzowany w umowie z 

Wykonawcą.  

Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i 

kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania.  

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego 

używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej  używana, musi 

być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone urządzenia 

muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.  

Wykonawca odpowiada za dostarczany sprzęt w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi 

pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez 

Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z 

winy Zamawiającego lub 

- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym lub 

- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 

parametrów technicznych  Wykonawca musi wymienić je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
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W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający 

ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, 

na własny koszt. 

 

Celem zamówienia jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie 

instrumentu wsparcia uczniów CKZiU w Strzelinie jakim jest wyposażenie pracowni dydaktycznych. 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Termin realizacji zamówienia:  

- od daty podpisania umowy do 21 sierpnia 2020 r. 

 

Uwaga:  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych  jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelinie, ul.S.Staszica 5, 57-100 Strzelin, 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro.chronimyinformacje@gmail.com.  

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Doposażenie pracowni informatycznych CKZiU w Strzelinie”. 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu współfinansowanego 

za środków Unii Europejskiej pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku 

pracy II” 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 
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− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymagania:  

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia.  

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadał określoną wiedzę i doświadczenie.   

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia.  

c) posiadają potencjał techniczny 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadał określony potencjał techniczny.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

dysponował określonymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia.  

e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadał określoną sytuację ekonomiczną i finansową.  
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Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia.  

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone. 

 

5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

 

1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 

3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego. 

 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone. 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena (100%) 100 pkt 

 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C). 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym 

wzorem: 

                     C min 

C = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 

                       Co 

gdzie:    

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Co – cena brutto oferty ocenianej 

C – liczba punktów oferty ocenianej w kryterium najniższa cena  

7. Termin i miejsce składania ofert 

a) Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem) w zamkniętej 

kopercie z opisem „Doposażenie pracowni informatycznych CKZiU w Strzelinie” na adres:  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie  

ul.S.Staszica 5,  

57-100 Strzelin 
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b) Termin złożenia oferty: do dnia 17.07.2020 r.  do godz. 13.00. 

c) Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w 

gabinecie dyrektora, adres: ul.Staszica 5, 57-100 Strzelin dnia 17.07.2020 r.  o godz. 13.20. 

d) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

e) O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego – zał. nr 1, oryginał, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 

2, oryginał, 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 

3, oryginał. 

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dostarczyć stosowny dokument. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w  

złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę 

ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.  

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   

Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez  

Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie  

uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają  

Wykonawcę.  

3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.  

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

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

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

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

4) 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. 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną 

odrzucone. 

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

 1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i 

Wykonawcy, szczególności: wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego. 

 2) Zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy. 

 3) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

 4) W przypadku zmian formalno – organizacyjnych. 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy, nie 

przyznają wykonawcom jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. 

 

12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

13. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających 

 

15. Dodatkowe postanowienia 

a) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego https://technikumstrzelin.pl/. 

b) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postępowania umieszczoną na 

stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego https://technikumstrzelin.pl/. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

16. Termin związania ofertą. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4. Projekt umowy  
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć firmowa) 

 

Adres siedziby Wykonawcy  

NIP Wykonawcy  

Telefon do Wykonawcy  

E-mail do Wykonawcy  

Osoba do kontaktu 

(Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2020 r. 

 pn.„Doposażenie pracowni informatycznych CKZiU w Strzelinie” oferuję wykonać przedmiot 

zamówienia, na warunkach określonymi poniżej: 

  

FORMULARZ OFERTOWY: 

Kryterium oceny: 

1.Oferuję wykonanie zamówienia za cenę całkowitą …………….………………..zł brutto 

Cena brutto  za całość zamówienia: 

słownie:………………………………………………………………………………… 
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KALKULACJA CENY OFERTY I OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU 

L.p. 

Przedmiot 

zamówienia  

Nazwa 

modelu i 

producenta  

Opis zgodny 

ze 

specyfikacją  

Liczba 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN 

Wartość 

netto (liczba 

* cena 

jednostkowa 

netto) w 

PLN 

Wartość 

brutto 

(wartość 

netto + 

podatek 

VAT) w 

PLN 

 

1 

Drukarka 

laserowa    

 1 szt.    

 

2 

Projektor 

multimedialny  

 1 szt.    

 

3 

Ekran do 

projektora  

 1 szt.    

 

4 

Skaner   1 szt.    

 

5 

Komputer  (z 

systemem 

operacyjnym) 

(bez 

oprogramowania) 

 

1 szt.   

 

Oprogramowanie  1 szt    

 

6 

Komputer  (z 

systemem 

operacyjnym) 

(bez 

oprogramowania) 

 

15 szt.   

 

Oprogramowanie  15 szt.    

 

7 

Monitor   

16 szt.   

 

 

8 

Komputer  (z 

systemem 

operacyjnym) 

(bez 

oprogramowania) 

 

10 szt.   

 

Oprogramowanie  10 szt.    
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 SUMA wartości netto za przedmiot zamówienia   

 

Oświadczam, iż: 

1. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym transport. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od daty podpisania umowy do  21 sierpnia 2020 r.  

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni. 

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia 

5. Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych  jest  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelinie, ul.S.Staszica 5, 57-100 Strzelin. 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro.chronimyinformacje@gmail.com. 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Doposażenie pracowni informatycznych CKZiU w Strzelinie”. 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu 

współfinansowanego za środków Unii Europejskiej pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie 

Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit.c 

RODO.  

 

 

                  ....................................................

 ………………………………………….. 

                                /data, miejscowość/                                                                      /podpis i pieczątka imienna  

                                                                                                                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2  

 

...................................................................                                           …………………………. 

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                                                                      miejscowość , dnia  

       

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Doposażenie pracowni 

informatycznych CKZiU w Strzelinie” w projekcie pn: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie 

Strzelińskim bliżej rynku pracy II” 

dotyczące:  

a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) posiadania potencjału technicznego 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności 

karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 

 

 

……………................................................................................……… 

                                           (podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
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Załącznik nr 3  

 

 

............................................................................                  ……………………………. 

                (pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                       miejscowość , dnia 

                 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. Doposażenie pracowni 

informatycznych CKZiU w Strzelinie w projekcie pn: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie 

Strzelińskim bliżej rynku pracy II” o których mowa w  zapytaniu ofertowym - Warunki 

wykluczenia, gdyż: 

Nie jesteśmy powiązani z  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w 

szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności 

karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 

...............................................................................… 

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 4 

Umowa Nr …….. 

zawarta w dniu …………… w Strzelinie pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelinie, ul.S.Staszica, 57-100 Strzelin, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………… –………………………………… 

a 

…………………………………………………….…………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni informatycznych Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w ramach Projektu nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 

pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa  zawodowego 

do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do 

potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 

2. Celem zamówienia jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie 

instrumentu wsparcia uczniów CKZiU w Strzelinie jakim jest wyposażenie pracowni 

dydaktycznych  

3. Integralną części zamówienia jest: 

a. zapytanie ofertowe na  doposażenie pracowni informatycznych CKZiU w Strzelinie z dnia 08.07.2020r. 

b. oferta wykonawcy z dnia………………………… 

§ 2 

1.Dostawa wyposażenia zostanie zrealizowana w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odstąpić od 

odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 3 dni. 

3. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi po podpisaniu przez obie strony końcowego, bezusterkowego 

protokołu odbioru. 

4. Spisanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego jest jednoznaczne z przekazaniem przedmiotu umowy 

do eksploatacji. Po dokonaniu tej czynności ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględnione. 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie 

nowy i nieużywany.  

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w  przedmiocie umowy oraz ponosi z tego 

tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony  

sprzęt:  

a) stanowi własność osoby trzeciej, albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,  

b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości 

wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.  

3. Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres: 

…………………………………………………………………………… . 

albo na dzień podpisania umowy Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiotu mowy bez udziału 

podwykonawców. 

4. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona własnymi siłami. 
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§ 4 

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe wynagrodzenie 

całkowite w kwocie …………………… zł brutto (słownie:……………………….) w tym należny podatek 

VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą wyposażenia. 

3. Płatność nastąpi jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w §2 ust. 4 umowy, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymania płatności, które nie były spowodowane jego 

działaniem. Wykonawca, oświadcza, iż nie będzie rościł praw do wypłaty odsetek w przypadku opóźnień 

wypłaty wynagrodzenia z w/w powodu. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego 

protokół odbioru końcowego.  

6. Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w 

związku z realizacją niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 

0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie:  

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,  

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy.  

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie.  

§ 6 

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą 

wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać 

odszkodowania. 

3.W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2). 

§ 7 

1. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej 

umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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