
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 4/2021/2022

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

dotyczące: zakupu i dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej

w ramach projektu pn.: „Laboratoria Przyszłości”

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm..). W związku z powyższym do

niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

1. Zamawiający

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej

Adres: ul. Jana Pawła II 3, 34-324 Lipowa

553-255-50-72

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia składa się z zakupu i dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych
zgodnym z załącznikiem nr 1.
2. Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do powyższego Zapytania
ofertowego.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny niezbędne do jego prawidłowego
użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
6. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w
języku polskim (jeśli dotyczy).

3. Miejsce realizacji:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej
Adres: ul. Jana Pawła II 3, 34-324 Lipowa

4. Termin realizacji: najpóźniej do dn. 30 sierpnia 2022 r. wg harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiającym.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

5.1 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego.
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5.2 Zamawiający − dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5.3 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, podpisaną przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców).

3. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: sp_lipowa@interia.pl

6. Termin składania ofert
6.1. Ofertę należy złożyć (przesłać) do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.
6.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty
7.1 W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za realizację

poszczególnych części zamówienia.
7.2 Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową
7.2 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach

towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) poprzez wskazanie w formularzu
oferty ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania).

7.3 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

7.4 Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.5 Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz

jeżeli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
7.6 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
7.7 Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą): Oferta będzie

obowiązywać 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

7.8 Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej pod adresem: sp_lipowa@interia.pl.. w terminie
do do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

7.9 Każdorazowo, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do
Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: sp_lipowa@interia.pl, tel. 033 8671379.

7.10 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
ofertowego.

7.11 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert.

7.12 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.

8. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny ofert

8.1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

CENA - 100%
8.2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------  x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium
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cena brutto oferty badanej

8.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 pkt
8.4 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający
przeprowadzi dogrywkę  cenową z tymi Wykonawcami.

9. Informacje końcowe

9.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
9.2. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia
ofert,
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania
przyczyn.
9.3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest
ostateczny.
9.4. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
9.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wyboru,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9.7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.9. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
9.11. Złożenie Oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad, o którym mowa w Zapytaniu
ofertowym.

9.12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte

w Kodeksie cywilnym.
9.13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
9.14 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę.
9.15 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń
bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

10. Załączniki do zapytania ofertowego
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1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

…………………………………………………………...………………..

/Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego/
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