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Orla, 22 czerwca 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny” 

1. Zamawiający:            

SZKOŁA PODSTAWOWA z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli 

ul. Bielska 32; 17-106 Orla 

tel. 85 739 20 29 

NIP: 5431189714  

https://orlaszkola.edu.pl/    

e-mail: orla_szkole@op.pl  

reprezentowana przez: Marię Tomczuk – Dyrektora 

2. Podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 

Przedmiotowe zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu pn.: „Orły 

kompetencji - rozwój uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka 

białoruskiego w Orli” o nr RPPD.03.01.02-20-0401/19 w okresie 01.04.2021-31.08.2022 

roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie 

i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych. 

3. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt 

dydaktyczny w podziale na 3 zadania: 

A. Zakup i dostawa laptopów; 

B. Zakup i dostawa zestawów komputerowych, 

C. Zakup i dostawa oprogramowania i urządzeń peryferyjnych 

         - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – format EXCEL 

2) Szczegółowe dodatkowe: 

 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w zapytaniu ofertowym. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 Zamawiający nie stawia wymagań podmiotowych w odniesieniu do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3) Opisy, technologie bądź materiały podające producentów określają wymagania 

minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników, 

które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego 

asortymentu zamówienia. Jednakże oferent winien dostosować ofertę do standardów 

funkcjonujących w szkole w zakresie IT. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, 

spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.  

5) Do spełnienia powyższego warunku Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz 

z Formularzem ofertowym specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.  

6) Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie warunku o którym 

mowa wyżej, muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty 

jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 

W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod warunkiem, 

że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i 

jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż podane w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub 

równoważne”. 

7) Warunki dostawy: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego 

z opisem, na własny koszt i ryzyko. 

b) jakiekolwiek zawiadomienie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej lub 

elektronicznej skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron, 

c) Zamawiający wymaga przedłożenia protokołu odbioru dostarczonego sprzętu, 

d) Zamawiający wymaga przeszkolenia użytkownika. 

8) Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego sprzętu pod względem 

ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  
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11) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w oryginalnych opakowaniach – bez 

stosowania opakowań zastępczych. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

14 dni od dnia zawarcia umowy 

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci. 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Zasady udzielania zamówienia: 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert z uwzględnieniem sumy 

poniższych kryteriów:  

- Cena – 80 % 

- Gwarancja – 20 % (kryterium od 2 do 5 lat) 
 

Liczba punktów w kryterium cena będzie liczona według wzoru: 

Pc= (Cn/Co) x 80 pkt 
WYJAŚNIENIE: 
Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena 
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych 
Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 

Liczba punktów w kryterium gwarancja będzie liczona według wzoru: 

Gc= (Gn/Go) x 20 pkt 
WYJAŚNIENIE: 
Gc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium gwarancja 
Gn – termin gwarancji w ofercie ocenianej  
Go – najdłuży  oferowany termin gwaracji, spośród ofert nieodrzuconych 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

7. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Iwona Masalska, tel. 501 368 650 

8. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej (dane teleadresowe: 

patrz pkt. 1) 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującą zachowanie w poufności jej 

zawartość oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu składania ofert bądź 
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złożenia ofert przez wszystkich oferentów. 

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wykonawcy. 

Oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto (stanowiącą wynagrodzenie brutto) 

za realizację zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego). 

9. Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 

Uwaga ! Wiążącą jest data dostarczenia oferty. 

10. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie: 

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną.  

11. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu 

ofertowym lub jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem 

postanowień ujętych w pkt. 11. 

12. Omyłki: 

Zamawiający poprawi w treści oferty: 

a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, za zgodą Oferenta. 

13. Dodatkowe informacje: 

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień  

dotyczących oferty.  

Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji z Oferentem, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół 

uzgodnień. 

Zamawiający zastrzega, iż może bez podania przyczyn odwołać postępowanie o udzielenie 

niniejszego zamówienia  lub nie wybrać żadnej z przedstawionych mu ofert. Wykonawcy 

nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

14. Załączniki: 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

              /-/ Maria Tomczuk 

                         Dyrektor  
             Szkoły Podstawowej  


