Olsztyn, dnia 31.01.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”
Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.
§I. Zamawiający
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
Adres Zamawiającego: ul. Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn
Strona internetowa Zamawiającego: https://lo6.olsztyn.pl
Adres e-mail: lub dyrektor@lo6.olsztyn.pl
Fax: +48 89 527-67-43
Tel. +48 89 527-67-43

§II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.

2.

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 podrozdział
6.5.1
opublikowanych
w
dniu
14.10.2016
na
stronie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresiekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiegofunduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
ma
na
celu
wyłonienie
najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka
szkoła na szóstkę”. Postępowanie znak IA-271/108/2017
Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
dnia 19.09.2016r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).

§III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.

4.

5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła
na szóstkę”, uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, woj. warmińsko- mazurskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1, do niniejszego Zapytania
Ofertowego zwanego dalej „ZO”.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na pomoce edukacyjne jakościowo równoważne pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych w stosunku do wskazanych w ZO (załącznik nr 1) oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych,
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania
6) Funkcjonalności
Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wymaga się aby oferowane pomoce edukacyjne (naukowe) posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od
dnia dostawy.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać własnym transportem i na własny koszt przedmiot
zamówienia.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu
oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu
zamówienia.
4) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego
towaru, odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt
braku sprawdzenia oferowanego Torwaru z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w
załączniku 1 do ZO,
5) Wymienione w załączniku nr 1 do ZO pomoce naukowe i edukacyjne, muszą być fabrycznie nowe, a
dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37.52.41.00-8 –
gry edukacyjne, 37.52.30.00-8 – Puzzle, 39.16.22.00-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39.16.21.00-9 –
sprzęt dydaktyczny, 38.90.00.00-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 39.16.20.00-5 pomoce
naukowe, 38.51.00.00-3 Mikroskopy, 48190000-6 - pakiety oprogramowania edukacyjnego,
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6.
7.
8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

§IV. Termin realizacji zamówienia:
1.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do ZO,
§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot
zamówienia.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego,
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób
następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul.
Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn , Oferta w postępowaniu IA-271/108/2017 na: „Dostawę pomocy
edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”- nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert tj. 10.02.2017r godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych
wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
3) lub na adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać Oferta w
postępowaniu znak: IA-271/108/2017 na: „Dostawę pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu
pn „Szóstka szkoła na szóstkę”;

§VII.
1.
2.

3.

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub
dokumentów

Znak Postępowania: IA-271/108/2017 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka
korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym
i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich
wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem
tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO.
Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer +48 89 52767-43 lub na adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby
korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za
przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w
ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą
elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub
prawidłowego dokonania transmisji danych.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e-mail:
dyrektor@lo6.olsztyn.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 06.02.2017r Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający
informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego
traktowania Wykonawców.
Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania
wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4.
Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez
podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, oraz
umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego https://lo6.olsztyn.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert
zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano
ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego https://lo6.olsztyn.pl
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Radosław Jankowski tel. -89 527-93-57 - w zakresie przedmiotu zamówienia,

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.

2.

3.
4.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul.
Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn, lub adres e-mail: dyrektor@lo6.olsztyn.pl w terminie do dnia
10.02.2017.” godz.10.30
Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W
przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu
uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną
niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną
usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek
miar oraz cenę jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli
formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową
cenę podaną słownie,
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-

3)

4)

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy
rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać
samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 4 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia
realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.)
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. ZO i udzielane odpowiedzi na
zapytania.
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
W związku z sytuacją określoną w ust.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, tym w szczególności koszty transportu, serwisu w
okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdą pozycję określoną w tabeli formularza oferty (załącznik nr 1 do
ZO). Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie
mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek
zapłacić zamawiający.
Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen
poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie
wyliczenia ceny.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od
każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od
wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji
Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.
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§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Waga

1

Cena (Cp)

90 %

2

Okres gwarancji i rękojmi

10%

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - (waga 90%) - (Cp) zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
Co
1) Cp = --------- x 90 pkt
Cb
Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2)

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1do ZO) pkt. 1.

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (waga 10%) - (Gw) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na
zamontowane falowniki zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji na dostarczone pomoce
edukacyjne wynosi min. 2 lata. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z
poniższym wzorem :
Gbo
a) Gw = -------------- x 10 pkt
Gn
Gw - ilość punktów badanej oferty
Gbo - okres gwarancji w badanej ofercie
Gn - najdłuższy okres gwarancji podany w ofertach
2)

3)

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Załącznik nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Załącznik nr 1 do ZO) okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji tj. 2 lata.
Oferta z okresem 4 lata i więcej, gwarancji na dostarczone pomoce edukacyjne otrzyma maksymalną
ilość punktów.

6. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg
wzoru:
Po = Cp+ Gw, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego
jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to
parametr setny zaokrągla się w górę.
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§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej:
https://lo6.olsztyn.pl, oraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu
oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów
oceny ofert opisanych w ZO.
§XII.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Pozostałe informacje.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych.
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności
brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr
1, zostaną odrzucone, a wykonawcy wykluczeni.
W przypadku nie podania w tabeli załącznika 1 do ZO, nazwy produktu lub nr katalogowego i
producenta spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego
minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń z wymogami stawianymi w ZO.
W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania
organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w
szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie
otrzymania dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia
kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy zostały określone w §8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.
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Załącznik nr 1 do ZO znak IA-271/108/2017

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

1.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
………………………………………………………………………..
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . .
miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z
przedmiotowym postępowaniem
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie rozeznania rynku na: „Dostawę pomocy
edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”. Postępowanie znak IA271/108/2017”.
składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w Zapytaniu Ofertowym za cenę ryczałtową brutto:............................................... w tym należny
podatek VAT. Słownie brutto:……....................................................................................................... zgodnie z
poniższą tabelą:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Proponowany przez
wykonawcę produkt lub nr
katalogowy
i producent

Ilość

j.m.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

1

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

5

szt.

90

szt.

1

szt.

1.

pomoce edukacyjne

1.1. Pomoc edukacyjna " oprogramowanie do tablicy interaktywnej Angielski z Cambridge" lub równoważne,
1.2. Pomoc edukacyjna " dostęp do platformy e-learningowej z gotowymi
materiałami dla maturzystów " lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie: aplikacją zbudowaną z modułów, oprócz standardowych
funkcjonalności pozwalających na obsługę i zarządzanie, procesem
szkoleń elektronicznych, zintegrowany system HR, posiada moduł
do budżetowania szkoleń, moduł do zarządzania szkoleniami
stacjonarnymi, moduł ankiet oraz testów, moduł wideo konferencji,
ścieżek kariery i wiele innych, zintegrowane z wewnętrznymi systemami
tak, aby aplikacje wymieniały się informacjami i uzupełniały wiedzę, przy
zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. każdy użytkownik
może spersonalizować swój profil (dodać zdjęcia oraz informację
o sobie), jak również komunikować sięz innymi uczestnikami portalu
poprzez liczne komunikatory takie jak ForumCzat (ogólny i przypisany
do szkolenia).zintegrowanym systemem klasy CMS, miejsce, gdzie
każdy pracownik oprócz szkoleń e-learningowych przypisanych dla
niego będzie mógł znaleźć dodatkowe materiały w formie plikówWord,
Excel, Power Point, JPG itp. modelu ICAI e-learningową, którą dowolnie
można zmieniać, udoskonalać i personalizować do indywidualnych
potrzeb.
1.3. Pomoc edukacyjna „oprogramowanie na tablicę interaktywną Active
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Teach” angielski lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
Materiał audio i wideo w jednym miejscu, Możliwość robienia notatek
bezpośrednio na tablicy. Lepsza kontrola nad prowadzeniem zajęć.
Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Prezentacja
materiału w kolorze z dużą dozą interakcji, Prosty dostęp do materiałów
audio i wideo
1.4. Pomoc edukacyjna " oprogramowanie do robienia notatek na
dokumentach" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Notatki
muszą posiadać kilka dodatkowych metadanych: tagi / znaczniki,
możliwość ustawienia przypomnienia, możliwość zdefiniowania
interaktywnej listy zadań (można klikać na nie i zaznaczać ich
wykonanie), Do notatek możemy dodawać załączniki, przy czym obrazki
zostaną wyświetlone w notatce, podobnie pliki PDF, natomiast np. plik
Worda zostanie otwarty w Word, a gdy zapiszemy go, zaktualizuje się
również załącznik – inaczej niż to jest w mailach. możliwość wycinania
obrazków z ekranu a następnie wykonywanie na nich adnotacji.
Potrzebne narzędzia takie jak: strzałki, inne kształty, możliwość
wymazania fragmentu tekstu oraz dodanie tekstu. Zmiany dokonane na
obrazku można dowolnie cofać i przesuwać, nawet po jego zapisaniu.
Dodać notatkę dźwiękową przy pomocy telefonu. „Wycinarka” stron
internetowych, wyszukiwanie tekstu na zdjęciach,
1.5. Pomoc edukacyjna " program komputerowy do pracowni
matematycznej Yenka matematyka " lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie: Uczniowie mogą m.in., tworzyć trójwymiarowe
modele i animacje lub też przeprowadzać eksperymenty (oczywiście
wirtualnie). Przy użyciu kamerki internetowej i wydrukowanego znacznika
program nanosi trójwymiarowy obiekt na ekran komputera, opracowania i
przedstawienia przestrzennego modeli, wyznacza poszczególnym
grupom zadania, które uczniowie rozwiązują w zespole korzystając z
wielu materiałów online, takich jak blogi, definicje, Wikipedia.
1.6. Pomoc edukacyjna " EduROM-pakiet programów do szkoły
ponadgimnazjalnej do pracowni matematycznej " lub równoważne, przez
co Zamawiający rozumie: Interaktywne wykresy, konstrukcje, wzory,
przykłady, a także inteligentny system ćwiczeń, narracje oraz animacje,
system pozwalający na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie
procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia. System kontroli
postępów w nauce. Każde ćwiczenie powinno zawierać komentarz
zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz
okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).
Powinien posiadać programy narzędziowe: Słowniczek - zawierający
terminy matematyczne użyte w programie; Kalkulator - wykonywanie
działań matematycznych włącznie z obliczaniami radianów i stopni;
Biografie - ilustrowane biografie słynnych matematyków, Szukaj narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu, Moje
lekcje - tworzenie własnych lekcji poprzez dowolne zestawianie stron
wybranych z całego kursu. Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie
rezultatów osiąganych podczas pracy z programem. Notatki - opcja
umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych
tekstów (notatek).
1.7.
Pomoc edukacyjna " program Socrates do obsługi pracowni
informatycznej " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
Obserwacji ekranów wszystkich komputerów na jedynym komputerze
nauczyciela. Kontroli na jakich aplikacjach pracują uczniowie. Kontroli
głośności i hałasu przy każdym komputerze. Podglądu uruchomionych
procesów i aplikacji. Jednym poleceniem uruchamiania/zamykania
procesów na n-komputerach. Jednym poleceniem kopiowania plików
z/do n-komputerów. Kontroli czy uczniowie nie wpisują wulgaryzmów
oraz wyrazów zabronionych. Sprawdzania aktywności myszki, klawiatury.
Blokada niedozwolonych stron internetowych oraz niedozwolonych
treści. Analiza stron pod kątem przemocy, treści erotycznych, itp.
Sprawdzanie operacji na plikach. Sprawdzanie wydruków. Zdalnego
wyłączania wszystkich komputerów w pracowni (1 kliknięcie).
Wydawania polecenia z konsoli (polecenia są wykonywane na nkomputerach jednocześnie). Wykonywania projekcji ekranu nauczyciela
na wszystkich komputerach uczniów. wyświetlania i wydruku raportów z
aktywności oraz używanych programów za określony przedział czasowy
np.: ostatnie 45 minut
1.8. Pomoc edukacyjna " fartuchy laboratoryjne chemia" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie: bawełna 100%, z kołnierzykiem,
zapinany na guziki, rękaw długi z mankietem zapinany na guzik, patka z
tyłu do regulacji. Rozmiar10 L,5 M, 3XL, 2XXL
1.9. Pomoc edukacyjna " okulary ochronne chemia" lub równoważne, przez
co Zamawiający rozumie: soczewki asferyczne z poliwęglanu i miękkie
noski umożliwiające dostosowywanie rozmiaru oraz krótkie i wąskie
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5

szt.

1

szt.

3

szt.

1

szt.

20

szt.

20

szt.

zauszniki z zapadkową regulacją kąta nachylenia soczewki powłoka DX,
zapewniająca ochronę przed zaparowaniem, zarysowaniem oraz
szkodliwym działaniem elektrostatycznym oraz chemicznym ochrona
przed uderzeniami - F posiadają filtr UV spełniają wymagania normy
EN166
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Pomoc edukacyjna " czasza grzejna do pracowni chemicznej" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie: przeznaczone do
podgrzewania cieczy w kolbach kulistych o pojemnościach od 50ml. do
10l. Elastyczna konstrukcja płaszcza zapewniająca dobre przyleganie
elementu grzejnego do kolby, minimalizując straty ciepła z jednej strony,
z drugiej zaś utrzymując kolbę prawidłowo w zadanej pozycji.
Typoszereg płaszczy grzewczych zróżnicowany pod względem
pojemności kolby, w relacji z którą pozostaje maksymalna moc
zastosowanych elementów grzewczych. Ograniczenie mocy grzewczej a w ślad za tym uzyskanie pośrednich temperatur roztworu przy
zastosowaniu regulatorów mocy. Płaszcz grzewczy min. 1000m,
powinien posiadać regulator mocy, Przewód elektryczny 3 metrów.
Zasilane prądem 230V/50Hz.
Pomoc edukacyjna " statyw z wyposażeniem do pracowni chemicznej"
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Prosty, funkcjonalny
statyw z bazowym wyposażeniem: podstawa z prętem, łącznik krzyżowy,
łapa do kolb, stojak do lampki spirytusowej, lampka spirytusowa, stojak
do próbówek, łapa do próbówek, szczotka do czyszczenia próbówek,
łyżko-szpatuła, szczypce laboratoryjne, pęseta oraz ściskacz Mohra,
wysokość min. 50 cm
Pomoc edukacyjna " podnośnik laboratoryjny do pracowni chemicznej"
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Płynnie regulowany
podnośnik mechaniczny (dwustronny) do zastosowań laboratoryjnych.
Konstrukcja metalowa, blaty z płyty meblowej. Okleina PCV 2mm.
Zakres regulacji: 140 ÷ 280 mm. Wymiary blatów: 210 x 150 mm
Pomoc edukacyjna " modele do budowania cząsteczek" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie: zestaw w całości powinien
zmieścić się w estetycznej trójpoziomowej walizce. W jego skład
wchodzi ok. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie
pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych: Wiązania
symbolizują kolorowe plastikowe łączniki: zielone 100 szt., żółte długie
70 szt., żółte krótkie 40 szt. czerwone 10 szt., białe 10 szt., Atomy
symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowości: liczba
wypustek wartościowości czarne 100 szt. IV, pomarańczowe 40 szt. I,
szare 14 szt. VI, zielone 13 szt. VI, niebieskie 4 szt. II, niebieskie 3 szt.
IV, zielone 2 szt. I, żółte 1 szt. Wymiary gabarytowe walizki > szerokość:
ok. 40m cm, ściany boczne 20 cm x 20 cm
Pomoc edukacyjna " magnesy o różnych kształtach" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie. Zestaw różnych rodzajów magnesów 28
szt. W zestawie między innymi: Magnes podkowiasty, Magnes
sztabkowy, Folie magnetyczne, Dwa rodzaje kompasów
Pomoc edukacyjna " układ okresowy do pracowni chemicznej" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Duży, kolorowy układ
okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach nie mniejszych niż
175 cm x 100 cm, w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i
sznurek do zawieszenia na ścianie. Przedstawione informacje o
pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień
utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter
tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i
elektroujemność. Plansza ma być bardzo wyraźna i czytelna, tak by była
widoczna z ostatniej ławki w klasie.
Pomoc edukacyjna " tabela rozpuszczalności do pracowni chemicznej"
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Tabela wydrukowana
na wysokiej jakości folii PP-PRINT, oprawiona w rurki PVC z zawieszką.
Minimalny wymiar: 115 x 155 cm
Pomoc edukacyjna " gobusy uczniowskie do pracowni geograficznej "
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie: Globus o średnicy 220
mm mapa fizyczna. Podstawa metalowa lub plastikowa bezpieczna w
użytkowaniu
Pomoc edukacyjna " Wielkie bryły szkieletowe do pracowni
matematycznych " lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:
Szkielety 7 brył wykonane z metalowego pręta malowanego proszkowo
na kolor granatowy i zielony. Bryły o wysokości 30 cm, podstawa brył
wynosi 30 - 20 cm, W skład zestawu powinny wchodzić:
Graniastosłupy - malowane na kolor granatowy: sześcian,
prostopadłościan, graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o
podstawie sześciokąta. Ostrosłupy - malowane na kolor zielony:
czworościan, ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie
sześciokąta, Dodatkowe wyposażenie: kłębek wełny, odważnik 50 .
Długości boków i wysokość brył ma być proporcjonalna względem siebie.
Strona 9 z 15

1

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

1

zestaw

1

szt.

1

szt.

10

szt.

3

Kpl.

Wszystkie bryły mają być bezpieczne w użytkowaniu
1.19. Pomoc edukacyjna " przyrząd do demonstracji brył obrotowych do
pracowni matematycznych" lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie:. Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek (16 sztuk)
Skład zestawu: Stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona,
zasilacz, Komplet plastikowych ramek ( 16 szt.)
1.20. Pomoc edukacyjna " wizualizer do pracowni biologicznej" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. Full HD (1.920 x 1.080),
Matryca 5 Mpx, Odświeżanie max. 30 FPS, Zoom optycznynie mniejszy
niż: 8x, Wbudowany port USB oraz slot kart SD/HC, wyjście VGA, 2
porty HDMI (wej/wyj.) oświetlenie zewnętrzne typu LED, Wizualizer ma
być wyposażony r w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót
obrazu, tryb czarno-biały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka,
reflektor, podział obrazu oraz wiele innych
1.21. Pomoc edukacyjna " lupa do pracowni biologicznej" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie:. Lupy wyposażone w antypoślizgowe
rękojeści i soczewki obsadzone w oprawach z tworzywa sztucznego.
Powiększenie min. 1.5x, długość minimalna 250mm, średnica soczewki
minimum 125mm
1.22. Pomoc edukacyjna " bryły wilościany prawidłowe do pracowni
matematycznej" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
Bardzo wysoka jakość wykonania, Zestaw powinien zawierać:
graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie
sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie
sześciokąta, ostrosłup o podstawie czworokąta, ostrosłup o podstawie
trójkąta. Wymiar: plexi, wymiar minimum 18 cm
1.23. Pomoc edukacyjna " bryły wilościanów foremnych do pracowni
matematycznej" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
Komplet składający się z 4 sztuk (sześcian z wpisanym ośmiościanem,
sześcian z zaznaczonymi przekątnymi, czworościan z wpisanym
czworościanem, czworościan z zaznaczonymi wysokościami). Wysokość
min. 18 cm
1.24. Pomoc edukacyjna " wielkie bryły szkieletowe do pracowni
matematycznej" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:.
Graniastosłupy w kolorze granatowym: sześcian, prostopadłościan,
graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie
sześciokąta, proporcjonalne wysokości brył i długości krawędzi.
Zawartość: 7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo - wys. brył
30 cm - kłębek wełny - odważnik 50 g
1.25. Pomoc edukacyjna " mikroskopy optyczne do pracowni biologicznej"
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. Głowica
monokularowa, odrotowa 360° nachylana pod kątem 45°, powiększenie
min. 64 X 1280, Średnica tubusu okularu 23,2 mm, Soczewki
obiektywowe 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją), rewolwer 3 obiektywy,
oświetlenie LED zasilanie 220V 50Hz, lub 2 baterie AA,
1.26. Pomoc edukacyjna " preparaty mikroskopowe do pracowni
biologicznej" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. Zestaw
stu gotowych do użytku preparatów biologicznych.
Trzy rodzaje bakterii, Penicylina, Kropidlak, Rhizopus – grzyb,
Promieniowiec (Actinomyces) , Zawłotnia , Diatomy , Closterium - glon ,
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost , Liść paproci , Przedrośle
paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego, Łodyga moczarki, Liść moczarki,
Igła sosny, Męski kłos zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny
sosny, Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia
kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1), Łodyga kukurydzy
(2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2), Łodyga słonecznika, Pylnik mchu,
Rodnia mchu, Splątek mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga
pelargonii, Liść fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2),
Owoc pomidora , Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza komórek stożka
wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z bielmem, Plazmodesma , Zalążnia
lilii,
Pylnik lilii, Liść lilii, Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity
(młody embrion), Skórka czosnku, Euglena, Orzęsek Paramecium,
Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec, Schistosoma (przywra krwi - samiec),
Schistosoma (przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica),
Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek , Aparat gębowy samicy
komara, Aparat gębowy pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły
miodnej, Aparat gębowy motyla, Aparat gębowy muchy,
Aparat gębowy świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka
świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej , Wymaz krwi ryby,
Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski, Nabłonek wielowarstwowy,
Mitoza w jajach glisty końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno
psa, Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy , Mięsień sercowy, Rdzeń
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kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie skurczu, Płuco,
Żołądek , Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco szczura z wybarwionymi
naczyniami krwionośnymi, Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami
krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki nabłonek
wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w gruczole trzustkowym,
Aparaty Golgiego w jaju żaby, Ludzkie chromosomy Y,
Ludzkie chromosomy X, lub podobne preparaty – minimum 100.
Pomoc edukacyjna " model serca człowieka do pracowni biologicznej "
lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. model powinien
charakteryzować się dużą dokładnością i wiernością odtworzenia
szczegółów naturalnego organu. zdejmowaną część przednią, ukazującą
budowę wewnętrzną serca. Wielkość zbliżona do naturalnej. Montowany
do podstawy stałej. Wymiary minimalne: 190 x 120 x 120 mm
Pomoc edukacyjna " model skóry człowieka " lub równoważne, przez
co Zamawiający rozumie:. Model skóry w przekroju, który przedstawia w
najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry.
Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Model
anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie
trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a jej
ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory,
nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. Wymiary
minimalny: 22x21x11.5cm
Pomoc edukacyjna " ciśnieniomierze do pracowni biologicznej " lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. Duży podświetlany ekran,
Uniwersalny mankiet na ramię od 22 do 42cm obwodu, Pamięć 2 x120
wyników wraz z godziną i datą pomiaru, dokładność odczytu od +/- 3
mmHg, Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mmHg, Zakres pomiarowy
tętna: 40 - 199 uderzeń/minut, Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru
ciśnienia wg. WHO, Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi
normami: ISO, MDD, CE, instrukcja w j. polskim
Pomoc edukacyjna " zestaw do badania właściwości wody" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. zestaw przeznaczony
analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Odczynniki
oraz niezbędne pojemniki (specjalnie oznaczone) umieszczone w
przenośnej walizce i umożliwiają określenie poziomu azotanów (NO3)-,
azotynów (NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz amonu (NH4)+ w wodzie, a
także odczynu pH i twardości wody.
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Pomoc edukacyjna " zestaw map ściennych (Polska, Europa, Świat)do
pracowni geograficznej " lub równoważne, przez co Zamawiający
rozumie:. Polska. Mapa ogólno geograficzna /Podział
administracyjny, Europa. Mapa ogólno geograficzna/mapa do
ćwiczeń 190x160 cm, Świat. Mapa polityczna/mapa do ćwiczeń,
Pomoc edukacyjna " model tellurium" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie Popularny, ruchomy model układu Słońce –
Ziemia -Księżyc, zjawiska zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Model
wielkości: 50cm długi, 33cm wysoki, szeroki 20cm. Napęd ręczny. W
modelu słońca znajduje się lampa halogenowa, która oświetla ziemię i
księżyc, na podstawie zaś umieszczone są miesiące i pory roku. Na
ramieniu łączącym słońce z ziemią przedstawione są również pozostałe
planety według odległości od słońca.
Pomoc edukacyjna " globus indukcyjny" lub równoważne, przez co
Zamawiający rozumie:. Globus 250mm indukcyjny stanowi kulę o czarnej
matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać
różnokolorową kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z
niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. W zestawie kolorowa kreda
Pomoc edukacyjna " GPS do pracowni geograficznej" lub równoważne,
przez co Zamawiający rozumie: Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 5
cali i 800 x 480 pikseli, dożywotnia aktualizacja, system Windows CE 6,0
lub podobny, kompatybilny z MapaMap, iGO, MioMap, NavRoad, Navitel,
czy Automapa. Karta pamięci Sd nie mniejsza niż 16GB, Akcesoria w
zestawie: kabel USB, rysik, uchwyt samochodowy, ładowarka
Pomoc edukacyjna " lornetka do pracowni biologicznej" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. układ pryzmatów: porro,
średnica obiektywów: 70 mm, powiększenie: 25x, kątowe pole widzenia
min.: 2,7°, źrenica wyjściowa: 2,8 mm, najmniejsza odległość
ogniskowania: 22,86 m, powłoki: MC, wodoodporna
Pomoc edukacyjna " waga laboratoryjna do pracowni chemicznej" lub
równoważne, przez co Zamawiający rozumie: wyświetlacz LCD: 15 mm.
Średnica płyty ważącej 150 mm. Parametry: 1 g / max. 5200 g
Pomoc edukacyjna " zestaw odczynników i chemikaliów do pracowni
chemiczne" lub równoważne, przez co Zamawiający rozumie:. Zestaw
odczynników i chemikalia minimum 100 sztuk ( aceton, alkohol, azotan,
chlorki, cyna, fosforany, gliny, kwasy, magnesy, siarczany, węgielny,
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wodorotlenki, żelazo i inne)
1.38. Pomoc edukacyjna "model szkieletu człowieka do pracowni
biologicznej”
1.39. Pomoc edukacyjna "zestaw pomocy naukowych dla 10 uczniów
(kompas, kalkulator, pendrive)-geografia”

1

szt.

10

szt.
Ogółem brutto

2.
3.

Oferowany okres gwarancji............................................. lat (podać ilość lat min. 2 lat maksymalnie 4 lat)
zgodnie z zapisem §X ust. 5 ZO
Oświadczam (y), że
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki
udziału.
3) Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz
z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i
prawdziwe.
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania
ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną
część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiającego.
8) oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie
jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i)
poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu 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 potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk
......................................................................................

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

(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

(data)
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Załącznik nr 2

do ZO znak: IA-271/108/2017- wzór umowy

WZÓR UMOWY
na dostawę pomocy edukacyjnych
Umowa nr ……./2017
zawarta w dniu ………………….. w Olsztynie pomiędzy:
Gminą Olsztyn Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn NIP 739 384 70 26 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Olsztyna Piotra Grzymowicza w którego imieniu działa
Radosław Jankowski dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 5 kod 10-049 NIP 739 384 26 78 działający w oparciu o
decyzję nr GGN-IV.6844.51.2011.F z dnia 25-06-2012r. o ustanowieniu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Olsztyn składającej się z działki o numerze geodezyjnym 57/2 obręb 69, o
powierzchni 2,1548 ha położonej przy ul. Pstrowskiego 5, oraz zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 301 z dnia 22
sierpnia 2016r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zwanym dalej „Zamawiającym” a
a
firmą
………………………….
z
siedzibą
przy
ul.
…………………………………..
prowadzonego przez …………………………………….. ( NIP: ………………. ;
REGON: ……………………...
w imieniu, której działa:
............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zapytanie ofertowe dostawę
pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę” Postępowanie prowadzone w trybie
rozeznania rynku .
Strony oświadczają, co następuje:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa nowego nowych pomocy edukacyjnych realizowana
w zakresie zadania IA-……2017 .
Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………………. roku, która wraz z Zapytaniem
Ofertowym stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada
obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz spełnia wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego
przedmiot dostawy.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii
Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów - projekty konkursowe.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy . Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie
dostarczanego sprzętu do budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem, przy czym protokół ten powinien
zawierać, co najmniej: nazwę sprzętu (z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi), ilość, numery fabryczne
(seria) sprzętu.
W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia. Podstawą
do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu zamówienia /bez zastrzeżeń/ lub po usunięciu
zgłoszonych wad, usterek.
§3
Wykonawca udziela na sprzęt stanowiący przedmiot dostawy ……… miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru
końcowego.
Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna. W przypadku
rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje się przepisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych sprzętu uważa się za bezskuteczne.
Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,
który zapewnia również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego) sprzętu podlegającego naprawie oraz
sprzęt zastępczy na czas serwisu. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 2 dni od czasu
zgłoszenia usterki.
Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania Zamawiającemu wykonanych czynności
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6.

1.
2.
3.
4.
5.

naprawczych, a w szczególności wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.
Jeżeli wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający może żądać wymiany sprzętu na
sprzęt wolny od wad o takich samych, a w przypadku gdy sprzęt nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych
parametrach po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
§4
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z ofertą stanowi kwotę
……………………. netto, co wraz z podatkiem VAT w kwocie
…………………, stanowi kwotę brutto:
……………………………………… zgodnie z poniższą tabelą (tabela będzie wstawiona zgodnie załącznikiem nr 1 do ZO)
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się na wartość przedmiotu umowy (zgodnie
ze szczegółowym załącznikiem cenowym sprzętu).
Należność, za wykonanie dostawy Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze:
……………..…………………….. prowadzony przez ………………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
Jednocześnie zwracamy uwagę, aby w procesie przygotowania faktur VAT wystawianych na rzecz jednostek
organizacyjnych Gminy Olsztyn uwzględniając sekcję „nabywca” oraz „odbiorca”. Rekomendujemy powyższy wzorzec:
Nabywca:
Gmina Olsztyn
Plac Jana Pawła II
10-101 Olsztyn
NIP: 7393847026

6.
7.

1.
2.

3.
4.
1.

2.

Odbiorca:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Pstrowskiego 5
10-049 Olsztyn

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki.
§5
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za
każdy dzień opóźnienia.
2) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w podjęciu naprawy 0,5%wartości początkowej naprawionego sprzętu z tytułu
realizowanych przez Zamawiającego uprawnień gwarancji lub rękojmi,
3) z
tytułu
odstąpienia
od
umowy
z
przyczyn
występujących
po
stronie
Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) opóźnienia w dostawie sprzętu przekraczającej 14 dni.
W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej w stosunku do Zamawiającego nie
mają zastosowania.

§7
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.) są wykluczone z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający działając określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
w szczególności:
1) wstrzymania wykonywania dostaw przez zamawiającego,
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
3) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia,
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy
2) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy
3) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4) Zmian ilości w poszczególnych pozycjach wymienionych w tabeli rozliczeniowej o której mowa w §4 ust.1 umowy i
dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Łączna wartość zleconych do realizacji dostaw, w wyniku
dokonanych zmian ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto
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stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §4 ust. 1 umowy. Rozliczenie przedmiotowych zmian
będzie odbywało się wg jednostkowych cen ofertowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
5) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
6) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1)-3) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Niezależnie od powyższych zmian określonych w §11 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana,
jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenie
określonego w §4 ust. 1.
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.)- w zakresie określonym w umowie.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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