Gubin dnia 03.06.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Gubin/Szkoła Podstawowa w Grabicach
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
ZAPRASZA do złożenia oferty
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu multimedialnego do szkoły w Grabicach w ramach projektu pt.: „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów szkoły w Szkole Podstawowej w Grabicach” realizowanego w ramach RPO Województwa
Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zamówienie prowadzone jest w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 1129 ze zm.),
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego do szkoły w Grabicach w ramach projektu
pt.: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkoły w Szkole Podstawowej w Grabicach” realizowanego w
ramach RPO Województwa Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego:
Monitor interaktywny szt. 2 – OPZ w załączniku nr 2
Sprzęt przeznaczony jest dla: Szkoły Podstawowej w Grabicach Grabice 59, 66-620 Gubin
2.2. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający
wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania.
2.3. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego
używania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie
dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
(w przypadkach, gdy są załączone do asortymentu)
2.4. Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie
wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
2.5. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone
programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w
polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do
placówki wskazanej w pkt 2.1. Dostawa obejmuje dowóz i wniesienie asortymentu do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego.
2.7. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi
pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
2.8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez
wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
2.9.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające
jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich
pokrycia.
2.10.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy
zamawiającego lub
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- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w opz lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów
technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
2.12.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.
2.12.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe
wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2.13. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Ewentualne nazwy własne
producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego
typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć
elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne,
jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym
przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wraz z ofertą dowody równoważności oferowanych przez niego
urządzeń w stosunku do tych określonych w dokumentacji zamówienia, w związku z czym musi złożyć z ofertą
szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak
aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia
kategorie równoważności.
2.14.Gwarancja i rękojmia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w przypadku braku wskazania
gwarancji i rękojmi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesiące
gwarancji i rękojmi (dla obu części).
Dostawa sprzętu multimedialnego,
32322000-6 Urządzenia multimedialne
30231320-6 Monitory dotykowe
30231300-0 Monitory ekranowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2niniejszego zapytania oraz CPU Benchmark.
3. Warunki Udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (dotyczy wszystkich
zamówienia):
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
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4. Opis obliczenia ceny:
4.1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty w
Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru. Kwota wpisana w formularzu oferty powinna wynikać z
podliczenia kalkulacji cenowej sporządzonej na podstawie załącznika nr 2–opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w kalkulacji cenowej wypełni kolumny 5,6,7,8.
4.2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna obejmować
łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
4.3. Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z
zapytania, a w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do zapytania
oraz projektu umowy stanowiącego załącznik zapytania, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia, uwzględniając świadczenia gwarancyjne.
4.4. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
4.6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku Vat należy do Wykonawcy.
5. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków:
5.1. W związku z brakiem określenia warunków udziału w postepowaniu Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów na tą okoliczność.
6. Kryteria oceny ofert (dotyczy wszystkich części zamówienia):
Cena przedmiotu zamówienia
7. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
oferty:
Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt
8. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
Oferty:
8.1.Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C
- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
8.2. Zamawiający oceni oferty odrębnie dla każdej z części.
9. Termin składania ofert:
9.1. Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2022r. do godz. 15.30 w jeden z następujących sposobów:
- w sekretariacie gminy adres: Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
- na maila Zamawiającego na adres: urzad@gminagubin.pl
9.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
9.3.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania.
10. Termin realizacji umowy
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21 dni od dnia podpisania umowy.
11.
Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
11.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.
Stosowne oświadczenie wykonawca składa w formularzu oferty.
12. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:
12.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:
a)zmiany stawki podatku VAT i akcyzy (w przypadku zmian ustawowych),
b)zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego),
c)ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
d) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla zamawiającego,
e) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii covid 19.
f) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po
stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić
wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
g) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy,
które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas
opóźnienia,
h) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
i) nastąpi konieczność dostarczenia innego asortymentu, posiadającego parametry nie gorsze niż zaoferowane przez
Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu, spowodowana zakończeniem produkcji asortymentu lub
wycofaniem danego modelu z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
j) siły wyższej.
13. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
14. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanieZamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień „uzupełniających”.
16. Sposób komunikacji z Zamawiającym:
16.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania
ofertowego można je kierować mailem na adres:
a.konstanty@gminagubin.pl
16.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu
ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
16.3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w bazie
konkurencyjności.
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17. Przesłanki odrzucenia oferty (dotyczy wszystkich części):
17.1. Wykluczenie wykonawcy.
17.2. Brak zaoferowania wyceny choćby jednej pozycji w kalkulacji cenowej.
17.3. Zaoferowanie sprzętu niezgodnego z opz lub zmiana opisu sprzętu.
17.4. Niewypełnienie kolumny 5( podać producenta i model/ Jeśli model posiada wiele wariantów, to dodatkowo
należy podać szczegółową specyfikację, bądź kod producenta lub link do oferowanego produktu (o ile kod/ link
wskazuje na szczegółową specyfikację produktu)6,7,8.
18. Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Gubinie, reprezentowany przez Wójta Gminy Gubin (adres: 66620 Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, tel. kontaktowy: (68) 359-45-46, adres e-mail: urzad@gminagubin.pl ).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na
adres Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
b. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
c. w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej
liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
b. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia
przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku, o którym mowa w:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak
udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a,
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem
zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na
realizację ustawowych obowiązków Administratora.
Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo
państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
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19. Warunki zapłaty: zgodnie z projektem umowy
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności w następujących
okolicznościach:
20.1. W przypadku braku ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,
20.2. W przypadku gdy ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.
20.3. W przypadku błędów w zapytaniu które ujawnią się zarówno na etapie przed składaniem jak i po
otwarciu ofert.
21. W trakcie postępowania celem oceny ofert zamawiający może dokonać czynności :
21.1. Poprawy omyłek rachunkowych, pisarskich i innych, które nie powodują niezgodności oferty z zapytaniem,
21.2. Żądania wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert.
21.3. Wezwania do uzupełnienia pełnomocnictwa.
22. Do oferty należy załączyć:
1)
Wypełniona kalkulacja cenowa dla części na którą składana jest oferta sporządzona na podstawie opzzałącznik nr 2a lub 2b.
W załączeniu:
1.formularz oferty,
2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 oraz CPU Benchmark.
3. projekt umowy – zał. nr 3.
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Załącznik Nr 1 – formularz oferty
.............................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
.........................................................
(miejscowość i data)

telefon .. ............................... faks .........................
adres e-mail ...........................................................

OFERTA
Gmina Gubin/Szkoła Podstawowa w Grabicach
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu
multimedialnego do szkoły w Grabicach w ramach projektu pt.: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów
szkoły
w
Szkole
Podstawowej
w
Grabicach”
realizowanego
w ramach RPO Województwa Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Dostawa sprzętu multimedialnego.
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Podatek VAT ………………………………………………… zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
* wykonawca może nie wypełnić lub usunąć część na którą nie składa oferty.

1.Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2.Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych przez Zamawiającego.
3.Oświadczam, że nie posiadam żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z zamawiającym.
4. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.
5. Jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.
..........................., dnia ..................2022r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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