
 
 
 
 

Zwoleń, dn. 2 października  2017 roku 
 

IR.272.9.2017 
      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
na realizację zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – 
Technicznych w Zwoleniu w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi 
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiat Zwoleński 
ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń 
tel: /48/6763389, fax: /48/6762520  
NIP: 811-17-66-100, REGON: 670223221 
e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.zwolenpowiat.pl,  
 

Strony internetowe, na których znajduje się ogłoszenie: http://bip.zwolenpowiat.finn.pl/ zakładka 

Ogłoszenia/ Zamówienia do 30 000€ oraz  www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe 

 

II. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

Oferta  powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić 
nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania: 
„Dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w 
Zwoleniu w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”. 
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, powinna obejmować 
całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.  
Ofertę stanowi:  

1) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania wg załączonego wzoru, wypełniony  
i podpisany, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, 

2) formularz cenowy – załączniki nr 3 do zapytania wg załączonego wzoru, wypełniony  
i podpisany, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, 

3) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania wg 
załączonego wzoru, wypełniony i podpisany, przez osobę/y upoważnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu ICT dla Zespołu 

Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu dla pracowni zawodowych (ekonomicznej, 

spedycyjnej, informatycznej) oraz na zajęcia specjalistyczne w następujących ilościach: 

1) Komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 15 szt. 

2) Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. 

3) Projektor multimedialny – 1 szt. 

4) Program komputerowy do obsługi spedycji – 15 szt. 

5) Switch zarządzalny 24-portowy CISCO z portami SFP – 5 szt. 

6) Szafa rackowa 19” 12U – 5 szt. 

7) PatchCord UTP Kat. 5e 2m (2 różne kolory) – 50 szt. 

8) Router Wi-Fi CISCO – 5 szt. 

9) Dron z kamerą – 2 szt. 

10) Drukarka 3D – 2 szt. 

Przy sprzęcie wyszczególniony w ppkt 5) oraz 8) wskazano producenta, gdyż jest on 

przeznaczony do przeprowadzenia szkolenia pn. „Administrator sieci na bazie urządzeń 

CISCO” – szkolenie certyfikowane w standardzie VCC lub równoważnym. 

2. Cel zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych  

w Zwoleniu dla pracowni zawodowych (ekonomicznej, spedycyjnej, informatycznej) oraz na 

zajęcia specjalistyczne. Sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń 

zaplanowanych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  

30213000 – 8 – komputery osobiste, 

30231300 – 0 – monitory ekranowe, 

30237000 – 9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów, 

30230000 – 0 – sprzęt związany z komputerami, 

32420000 – 3 – urządzenia sieciowe, 

34711200 – 6 – bezzałogowe statki powietrzne 

30232110 – 8 – drukarki  laserowe, 

38652100 – 1 – projektory ,  

39162100 – 6 – pomoce dydaktyczne 

2) Sprzęt musi spełniać, co najmniej parametry wyszególnione przez Zamawiającego   

w szczegółowym opisie sprzętu stanowiącym  załączniki nr 1 do zapytania. 

3) Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie 

uważa się za obowiązujące. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego 

zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego zapytania, 

obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą 

Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

5) Dostawa sprzętu będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 

15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez 

Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Miejscem dostawy sprzętu 

będzie siedziba Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu przy ul. Wojska 

Polskiego 78, 26-700 Zwoleń (wjazd od ulicy Sienkiewicza). 



6) Wykonawca przed realizacją zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym w celu 

ustalenia dokładnej daty dostawy.  

7) Sprzęt musi: 

a) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem 

używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, 

wyprodukowany nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od daty złożenia oferty; 

wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fabrycznych i prawnych, 

b) zostać dostarczony, rozładowany i wniesiony do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, 

c) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, 

których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do 

zachowania udzielonej gwarancji, 

d) posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub 

bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r. poz. 1226), 

e) jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, sprzęt wykorzystujący 

energię musi mieć dołączoną etykietę i kartę produktu sporządzone w języku 

polskim, które będą zawierały informację o klasie efektywności energetycznej i 

podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu 

(wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012 r. o 

obowiązku w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty 

wykorzystujące energię (Dz. U z 2016 r. poz. 1790). 

8) Zamawiający wymaga  udzielenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy 

niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak 

nie dłuższy niż 60 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w projekcie 

umowy. Okres gwarancji stanowi jedno z „kryteriów oceny ofert”. 

9) Gwarancja świadczona w miejscu instalacji lub za pośrednictwem punktu serwisowego 

zlokalizowanego na terenie kraju z którym Wykonawca ma podpisaną umowę serwisową, 

dostawa do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych i zwrot po wykonaniu naprawy  

w miejsce użytkowania sprzętu realizowana jest w całości przez Wykonawcę (lub inne 

upoważnione przez Wykonawcę podmioty) i na jego koszt. Szczegóły dotyczące 

świadczeń gwarancyjnych zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  

10) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie 

inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

11) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jeśli gdziekolwiek w opisie 

przedmiotu zamówienia –załączniki nr 1 do zapytania, zostało wskazane pochodzenie 

(marka, znak towarowy, producent) lub normy, o których mowa w art. 30 ust.1, 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem 

równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia 

oraz  zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż proponowane przez 

Zamawiającego. Jeżeli w opisach przedmiotu zamówienia podane zostały nazwy własne, 

nie mają one na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy a mają jedynie za zadanie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych Zamawiającego, których 



parametry techniczne, jakościowe nie będą gorsze od opisanych przez Zamawiającego. Za 

równoważne ww. normom Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny 

ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u 

podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, 

wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. 

Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem celom założonym  

w przywołanych powyżej normach. 

12) Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:  

a) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a 

przedstawionymi w Szczegółowym opisie oferowanego przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania; 

b) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie; 

c) w przypadkach określonych w ppkt a) przedstawiciel Zamawiającego, sporządza 

protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest 

obowiązany do wymiany sprzętu na nowy wolny o tych wad o tych samych lub 

lepszych parametrach technicznych. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu 

sprzętu wolnego od wad przekroczy termin realizacji zamówienia, Zamawiający 

naliczy karę umowną zgodnie z zapisami umowy.  

13) Oferowany sprzęt ma posiadać normy/certyfikaty wynikające ze Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia – załączniki nr 1 do zapytania. Za równoważne ww. 

normom/certyfikatom, Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek 

normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw 

oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, 

spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi 

odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej 

normach.  
14) Wykonawca ma obowiązek podać w załączniku nr 4 do zapytania, odpowiednio w każdej 

pozycji: producenta, model (typ) oferowanego sprzętu.  
15) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymać podstawowych warunków eksploatacji 

określonych przez producenta w instrukcji obsługi.  
16) W celu potwierdzenia, że oferowane produkty oraz materiały, odpowiadają 

wymaganiom zapytania, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie 

oświadczenia, dokumenty i certyfikaty o których mowa w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  
 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

1. Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy. 
2. Zakończenie – 31 października 2017 roku  

 
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) Cena oferty -  60% wagi 

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty 

brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym – załącznik  nr 2 do zapytania. 

2) Okres gwarancji – 40% 



Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu 

gwarancji dla przedmiotu zamówienia podanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 

2 do zapytania. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może wynosić mniej 

niż 36 miesięcy i więcej niż 60 miesięcy, przy czym musi zostać określony w miesiącach z 

uwzględnieniem zachowania możliwości podzielenia go na półrocza, tj. musi on wynosić 

36 lub 42 lub 48 lub 54 lub 60  miesięcy. 

2. Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru: 

P(c) = (Cn : Co) x 60 

gdzie: 

P(c)- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty” 

Cn – najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Co – cena brutto w PLN ocenianej oferty 

Maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać oferta  za kryterium „Cena oferty” wynosi 

60 pkt. 

3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według wzoru: 

P(g) =  G1 lub G2 lub G3 lub G4 lub G5 

gdzie:  

P(g) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji”  

G1, G2, G3, G4,  G5 - punkty za poszczególne okresy gwarancji przyznane zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Okres gwarancji Punkty 

G1 – okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy 0 

G2 – okres gwarancji wynoszący 42 miesiące 10 

G3 – okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy 20 

G4 – okres gwarancji wynoszący 54 miesiące 30 

G5 – okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy 40 

 
Maksymalna ilość punktów jaką możne otrzymać oferta  za kryterium „Okres gwarancji” 
wynosi 40 pkt. 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

obliczoną według wzoru:  

P = P(c) + P(g) 

5. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria. 

6. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów 

przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt. 

7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały  złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 



9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenie, iż nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zmianami) oraz na temat zakresu wykluczenia w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

stanowiące załącznik nr 5 do formularza ofertowego.  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 

podając: łączną cenę brutto w PLN a także jej składowe:  cenę netto i należny podatek VAT 

oraz cenę jednostkową sprzętów zgodnie z tabelą w załączniku 2. 

3. Łączna cena brutto z formularza ofertowego – załącznik nr 2 stanowić będzie wynagrodzenie 

Wykonawcy i traktowana będzie jako cena oferty i służyć będzie do oceny i porównywania 

złożonych ofert w ramach kryterium „Cena oferty”. 

4. Cena musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), wszystkie przewidziane koszty 

kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania zapytania 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe 

jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności 

mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. 

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III i załącznika nr 1, 

jak również koszty bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów 

niezbędnych do zrealizowania zamówienia. 

7. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 



9. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom. 

10. Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, bez użycia korektora poprzez 

przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być 

parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę/y 

podpisującą/e ofertę. 

11. Cena podana przez Wykonawcę za świadczony przedmiot zamówienia obowiązuje przez 

cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń, pokój nr 9 w zamkniętej kopercie 

opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt I. oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu 

składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi 

oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzać zmiany lub 

wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na ich składania. 

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 11 października 2017 r. do godz. 10:15  

w siedzibie Zamawiającego ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń, pokój nr 11. Osobą 

uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

Renata Wólczyńska tel: 48 676 33 89 wew. 26, e-mail: r.wolczynska@zwolenpowiat.pl 

 

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz jej zmian: 

W terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu, jest zobowiązany 
do podpisania umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do 
umowy opisane są w § 10 projektu umowy- załącznik nr 6 do zapytania. 
 

XI. Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy 

oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta 

zostanie odrzucona. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdział 6.5 Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020 

Starosta Zwoleński 

Waldemar Urbański 

Załączniki:                (podpis zamawiającego) 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2. Formularz ofertowy 

3. Formularz cenowy 

4. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

6. Projekt umowy 

mailto:r.wolczynska@zwolenpowiat.pl

