Szkoła Podstawowa nr 10
im. Armii Krajowej
42-500 Będzin, ul. Sportowa 2
tel/fax +48 32 267-45-82
e-mail: sp10@sp10bedzin.pl

Będzin, 07.12.2021 r.

SP10.26.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH
(postępowanie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i 2054, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin - reprezentowana
przez dyrektora Dorotę Sochocką - działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Będzina.
II. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie; montaż sprzętu
oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej w jego obsłudze.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu/pomocy dydaktycznych wraz z dostawą,
instalacją i montażem oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej z zakresu obsługi dostarczonego
sprzętu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki
towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis
ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych
niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszelkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów, które ewentualnie zostały użyte w opisie
przedmiotu zamówienia służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu i określeniu własności
oraz wymogów jakościowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert dotyczących
przedmiotów równoważnych: tj. przedmiot zamówienia różnych producentów, jednak pod
warunkiem, że spełnią one wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje, że jeżeli w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wskazane zostały
znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotów, nazwy ich producentów i dystrybutorów,
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nazwy własne produktów itp. mają one charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie
w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmioty spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. W związku z powyższym w przypadku zaoferowania przedmiotów
równoważnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych
przedmiotów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem
technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.
6. Wszystkie przedmioty muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty i muszą być
dopuszczone do użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm
i certyfikatów.
7. Przedmioty, które nie spełnią warunków jakościowych i ilościowych zostaną wymienione
na wolne od wad lub uzupełnione liczbowo w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego
faktu przez Zamawiającego. Koszty dostaw i wymiany pokrywa Wykonawca.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego,
jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem fabrycznie nowym, nieużywanym, zapakowanym w
oryginalne opakowania, bez oznak otwierania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak
również jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nieużywany, nie powystawowy;
musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto
elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Oprogramowanie musi mieć
możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa.
10.

Przedmiot dostawy musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu gotowy do pracy

zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni
montaż, serwis posprzedażowy, instalację oprogramowania, konfigurację oraz pierwsze
uruchomienie pozwalające na użytkowanie sprzętu.
11. Zamawiający wymaga, aby na dostarczone wyposażenie i sprzęt Wykonawca udzielił
gwarancji zgodnie z wymogami dla poszczególnych sprzętów i wyposażenia zawartego
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1.
12. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach,
zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przedstawionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia – Załącznik nr 1.
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13. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej
ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, mailowo bądź
telefonicznie o planowanym terminie dostawy, co najmniej na 2 dni robocze przed tym terminem.
Dostawa zostanie zrealizowana w dniach roboczych.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług towarzyszących dostawie, takich jak transport,
załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego
oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne
elementy zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
16. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie
w polskich złotych (PLN). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury VAT po dostarczeniu
przedmiotu zamówienia. Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować
w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto
Wykonawcy.
17. Strony niniejszego postepowania niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki określone w art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i 2054),
b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 108 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598 i 2054),
c. posiadają asortyment odpowiadający zapotrzebowaniu,
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d. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia
w okresie obejmującym zamówienie,
e. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie
zamówienia.
V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej lub papierowej na własnym
formularzu bądź na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną
z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
Wykonawca składa pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty
nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.
Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej
kopii.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane,
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powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż
dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający ma prawo badać
skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich
odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III
CZP 74 /05). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres mailowy: sp10@sp10bedzin.pl lub złożyć
osobiście w sekretariacie szkoły.
2. Termin składania ofert: do dnia 13.12.2021 r., do godz. 14:30.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 28.12.2021 r.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto w złotych polskich za całość zamówienia
podana na formularzu ofertowym, która wynika z zestawienia cenowego sporządzonego
na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego).
2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
3. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia
dostawy i inne).
IX. KRYTERIA OCENY OFERTY: najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która będzie miała najniższą cenę spośród wszystkich ofert. W sytuacji, gdy nie będzie można
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dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteria przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

XI. ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

XII. ZMIANY W UMOWIE:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz
wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek
z niżej wymienionych warunków:
a) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek
działania siły wyższej,
b) zostaną wprowadzone zmiany zasad finansowania zamówienia,
c) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania dostaw, powodująca
zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość
zaniechanych dostaw,
d) zostaną wprowadzone zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji
dostawy, spowodowanych działaniem osób trzecich,
e) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie
założono

zakresie,

gdyby

zastosowanie

przewidzianego

zakresu

groziło
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku
Wykonawca

może

wnieść

o

zmianę

zakresu,

zaproponowanie

rozwiązań

o równoważnych lub lepszych parametrach,
f)

wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany
przedmiot zamówienia,

g) w przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu
przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności
na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest
dostarczenie

przez

Wykonawcę

za

zgodą

Zamawiającego

asortymentu

o właściwościach nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim
przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu
stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia o właściwościach nie
gorszych niż zaoferowane w ofercie). Zmiana asortymentu wymaga zgody
Zamawiającego,
h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych
stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego
w czasie trwania umowy,
i)

zmiany związane z epidemią COVID-19.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu jest dyrektor szkoły, tel.: 32 267 45 82.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub w części zamówienia,
nie zostaną mu przyznane.
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotem zamówienia.
Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

