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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017/Gózd 

którego przedmiotem jest: 

 

 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej  

w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych 

Gminy Gózd” 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

Rozdział 1  

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

1.1. Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel 

ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków 

REGON: 357059726 

NIP: 6771618907 

1.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.norton.edu.pl/ 

1.3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: rpo@norton.edu.pl 

 

2. Zapytanie ofertowe oraz oznaczenie postępowania 

2.1. Zapytanie ofertowe normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania  

i otwarcia ofert oraz kryteriów i sposobu oceny ofert, w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest: „„Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie 

szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci 

komputerowej w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół 

publicznych Gminy Gózd” 

2.2. Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez Wykonawców 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału w postępowaniu 

oraz przygotowania i złożenia oferty, i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest 

znakiem: 1/2017/Gózd, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 

powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

3. Podstawa prawna postępowania 

3.1. Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 19 lipca 

http://www.norton.edu.pl/
mailto:rpo@norton.edu.pl
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2017 r., w szczególności pkt 6.5.2. Wytycznych - Zasada konkurencyjności, zwane dalej 

Wytycznymi. 

3.2. Postępowanie będzie prowadzone w sposób zapewniający w szczególności zachowanie 

uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców, a także zgodnie z warunkami 

i procedurami określonymi w Wytycznych. 

3.3. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego 

zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem 

drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

 

4. Etapy postępowania 

4.1. Postępowanie składa się z następujących etapów: 

4.1.1.Upublicznienie zapytania ofertowego w bazie 

www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe  oraz upublicznienie zapytania 

ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.norton.edu.pl/),  

4.1.2.Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego, 

4.1.3.Składanie ofert, 

4.1.4.Jawne otwarcie ofert, 

4.1.5.Badanie i ocena złożonych ofert, 

4.1.6.Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania, 

4.2. Upublicznienie informacji o wyniku postępowania/unieważnieniu postępowania w bazie 

konkurencyjności oraz na stronie internetowej na której upubliczniono zapytanie 

ofertowe www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe, 

http://www.norton.edu.pl/). 

4.2.1.Zawarcie umowy, w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

5. Prawa Zamawiającego 

5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień 

od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również 

złożonych dokumentów, z uwzględnieniem zapisu pkt. 1.14.1 rozdziału 3 zapytania 

ofertowego. 

6. Koszty udziału w postępowaniu 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe
http://www.norton.edu.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe
http://www.norton.edu.pl/
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6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

6.2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

 

7. Język postępowania oraz czytelność dokumentów 

7.1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język 

polski.  

7.2. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone 

w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca 

składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym 

brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją 

obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą.  

7.3. Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany 

techniką nieścieralną. W przypadku, gdy dokument będzie nieczytelny Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do jego treści. 

 

8. Źródła finansowania 

8.1. Przedmiot postępowania jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Projektu pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół 

publicznych Gminy Gózd”, Nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, 

Oś Priorrytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych). 

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

9. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia 

9.1. Przedmiotem postępowania jest: Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja 

sieci komputerowej w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół 

publicznych Gminy Gózd”, Nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16. 
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9.2. W ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy 

Gózd”, Nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16, przewidziano w szczególności: 

9.2.1.  Wyposażenie 8 szkół objętych projektem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

TIK niezbędne do realizacji programów nauczania opartych na wykorzystaniu rozwiązań 

TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz  szkolenie 

dla nauczycieli  w zakresie obsługi zakupionego wyposażenia”. 

 

9.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.  

 

9.4. Warunki gwarancji: 

9.4.1.Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie składniki 36 miesięcy DOOR to DOOR 

(z wyłączeniem lampy do projektora oraz infrastruktury, gdzie Zamawiający wymaga 24 

miesięcznej gwarancji). 

9.4.1.1.Przez Infrastrukturę, na potrzeby przedmiotowego postępowania Zamawiający 

rozumie wszelkie wykonane instalacje okablowania, szaf, uchwytów, projektorów 

oraz tablic multimedialnych, wyłączników lub gniazd sieciowych, multimedialnych, 

głośników itp. 

9.5. Warunki serwisu: 

9.5.1.Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia 

przez serwis (tj. czas naprawy lub podmiany na sprawny egzemplarz, zapewniający 

funkcjonalność przed awarią) –wynosił maksymalnie 6 godzin. 

9.5.2.Serwis winien działać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 17:00 – co 

oznacza, że w tych godzinach Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń 

oraz usuwania usterek. Np usterka zgłoszona o godzinie 15 w piątek, powinna być 

usunięta  

do godziny 13:00 w poniedziałek. Dopuszczalna jest naprawa w soboty i niedziele, o ile 

szkoła zapewni dostęp. 

9.5.3.Powyższe warunki serwisu dotyczą tylko napraw gwarancyjnych, nie mają 

zastosowania do usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub innymi 

czynnikami (np. zalanie, wyładowania atmosferyczne itp). 

9.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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9.7. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1 Urządzenia 

komputerowe,  

9.7.1.4800000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 

9.7.2.48822000-6 Serwery komputerowe, 

9.7.3.72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 

oprogramowania, internetowe i wsparcia, 

9.7.4.72100000-6 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, 

9.7.5.72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania, 

9.7.6.72600000-6 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego, 

9.7.7.72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej. 

9.8. Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 

realizacji i rozliczenia przedmiotu postępowania. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie 

Wykonawca. 

 

 

 

10. Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania 

10.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do dnia 15 listopada 

2017 r. 

10.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

10.2.1. Publiczne Gimnazjum w Goździe (oznaczenie placówki: G1),  

10.2.2. Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii (oznaczenie placówki: G2), 

10.2.3. Publiczne Gimnazjum w ZSO w Małęczynie (oznaczenie placówki: G3), 

10.2.4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii (oznaczenie placówki: SP1), 

10.2.5. Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Małęczynie (oznaczenie placówki: SP2), 

10.2.6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze (oznaczenie placówki: SP3), 

10.2.7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku - Kolonii (oznaczenie placówki: SP4), 

10.2.8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej  (oznaczenie placówki: SP5). 
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10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu, w tym w szczególności w przypadku 

przedłużenia procedury wyboru Wykonawcy zmianie może ulec termin końcowy realizacji 

zamówienia. 

 

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym 

mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

11.2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści oraz na stronie 

internetowej na której upubliczniono zapytanie ofertowe, http://www.norton.edu.pl/).  

11.3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

11.4. Pytania należy kierować: 

11.4.1. w formie pisemnej na adres: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr 

Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków 

11.4.2. pocztą elektroniczną na adres: rpo@norton.edu.pl 

11.4.3. osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami: Piotr Szmigiel. 

11.5. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku 

od godziny 8.00 do godziny 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz sobót. 

11.6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami 

urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt. 11.5., zostanie zarejestrowana 

w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia. 

http://www.norton.edu.pl/
mailto:rpo@norton.edu.pl
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11.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania ofertowego 

udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do kontaktowania  

się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

12. Zmiana treści zapytania ofertowego 

12.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której 

upubliczniono zapytanie ofertowe.  

12.2. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania i otwarcia ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian  

w ofercie. 

12.3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, 

o których mowa w pkt. 11.1. powyżej są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

 

13. Unieważnienie postępowania 

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 

13.1.1.cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania, 

13.1.2.wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć. 

14. Wadium  

14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu na czas 

związania ofertą. 

14.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100), 

14.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

14.4. Wadium winno być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru 

Wykonawcy: 
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14.4.1.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego: 

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel  03 1160 2202 

0000 0000 3910 3293 prowadzony przez Bank Millennium S.A., 

14.4.2.gwarancjach ubezpieczeniowych, 

14.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego 

postępowania oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. 

14.6. Oryginał wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty.  

14.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 

14.7.1.Wykonawcom, którzy nie złożyli oferty, 

14.7.2.wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania, 

14.7.3.wszystkim Wykonawcom po upływie terminu związania ofertą, chyba, że Wykonawcy 

na wniosek Zamawiającego przedłużą ważność wadium lub wniosą nowe na okres 

wyznaczony przez Zamawiającego, 

14.7.4.wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie. 

14.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego  

w przypadku, gdy: 

14.8.1.odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie, 

14.8.2.nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

14.8.3.zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

załączenia do oferty umowy konsorcjum/spółki cywilnej lub innej umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, z której 

jednoznacznie będzie wynikać zakres czynności poszczególnych członków 
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konsorcjum/wspólników oraz solidarna odpowiedzialność członków 

konsorcjum/wspólników za wykonanie umowy objętej przedmiotem zamówienia. 

15.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania  

ich w postępowaniu i zawarcia umowy objętej przedmiotem zamówienia. 

15.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty 

pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa w powyższym punkcie, 

jeżeli umocowanie nie wynika bezpośrednio z załączonej do oferty umowy 

konsorcjum/spółki cywilnej lub innej umowy regulującej ich współpracę. 

15.5. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy objętej przedmiotem 

zamówienia. 

15.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

15.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5.3. rozdziału 3 w związku z pkt. 7.1.2. rozdziału 3 

zapytania ofertowego, musi być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie.  

 

 

Rozdział 2 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE  

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 3  

OFERTY  

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną (1) ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej  

niż jedną ofertę wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Nie dopuszcza 
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się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia. Oferty na wykonanie 

niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu. 

1.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do zapytania ofertowego  

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty producenta i modelu oferowanego 

przedmiotu zamówienia lub wskazania niepełnej nazwy producenta i modelu (tj. wtedy, 

gdy z treści oferty nie będzie wiadomo jakie urządzenia/oprogramowania/sprzęt 

Wykonawca oferuje, oferta będzie podlegać odrzuceniu, zgodnie z pkt. 7.2.3. niniejszego 

rozdziału. 

1.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać 

Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu związania oferta będzie skutkował odrzuceniem złożonej 

przez Wykonawcę oferty. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko  

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa 

wyrażenia zgody, na przedłużenia terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium 

przez Wykonawcę. 

1.4. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, 

winny być złożone: 

1.4.1. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty  

z uwzględnieniem zapisów pkt. 15.4. rozdziału 1 (jeżeli dotyczy), 

1.4.2. Umowę, o której mowa w pkt. 15.2. rozdziału 1 (jeżeli dotyczy), 

1.4.3. Oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w pkt. 7.1.1. rozdziału 3 zapytania 

ofertowego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego (oświadczenie  

to składa osobno każdy wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia)  

1.4.4. Oryginał wadium w formie niepieniężnej. 

1.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 



 

 

 

12 

1.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. 

1.7. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) 

lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby. 

1.8. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w pkt 1.7 niniejszego rozdziału nie wynika wprost 

z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego 

upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

1.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 

Wykonawcę lub wyznaczonego pełnomocnika. 

1.10. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.  

W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron. 

1.11. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania 

ofertowego. 

1.12. Wykonawca może zastrzec w treści oferty 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 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako 

tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie  

z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia 

dotyczących zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich 
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odtajnienie. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji 

zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

1.13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel 

ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków 

oraz opisane: 

Oferta na „Dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń   

w zakresie dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej w ramach 

projektu pn.: „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” 

Nr  1/2017/Gózd 

 

1.14. Badanie i ocena oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty: 

1.14.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu lub 

postępowanie będzie podlegało unieważnieniu. 

1.14.2. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert, a 

w przypadku oświadczeń i dokumentów uzupełnianych przez Wykonawców w 

wyniku wezwania, o którym mowa w pkt 1.14.1. niniejszego rozdziału powinny być 

aktualne również na dzień ich złożenia. 

1.14.3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw - oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa 

należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz 

z ofertą. 

1.14.4. Dokumenty dotyczące Wykonawcy muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej 

stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
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sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Oświadczenia Wykonawcy muszą być złożony w formie oryginału. 

 

2. Zmiana oraz wycofanie oferty  

2.1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu 

zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt. 1.13. niniejszego rozdziału), 

a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

2.2. Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę.  

O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności 

przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być 

opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt. 1.13. niniejszego rozdziału), a opakowanie 

winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 

 

3. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie 

3.1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia poda cenę oferty w sposób określony  

w Formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający wymaga wskazania w Formularzu oferty: 

3.1.1.ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (pkt nr 1 Formularza 

oferty),  

3.1.2.ceny netto za dostawę akcesoriów, sprzętu i oprogramowania wyszczególnionego  

w lp. 1-35 tabeli pkt. 1 Formularza oferty wraz z podaniem % stawki podatku VAT,  

(pkt 1.1. Formularza oferty) 

3.1.3.ceny netto za szkolenia wyszczególnione w lp. 36 tabeli pkt. 1 Formularza oferty 

wraz z podaniem % stawki podatku VAT, (pkt 1.2. Formularza oferty) 

3.1.4.cen jednostkowych netto za poszczególne elementy zamówienia w sposób 

określony wtabeli pkt. 1.3 Formularza oferty oraz ceny oferty netto (Podsumowanie 

tabeli  
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z pkt 1.3 formularza oferty (RAZEM NETTO) będzie ceną oferty netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia) 

3.2. Ceną oferty jest kwota brutto w wymieniona w Formularzu oferty (wskazana w pkt. 1 

formularza). W cenie oferty należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny  

z obowiązującymi przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert. 

3.3. Cena oferty obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w pkt. 9 rozdziału 1, w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego. Wszystkie ceny jednostkowe podane w Formularzu oferty mają charakter 

ryczałtowy i obowiązują w całym okresie rozliczeniowym.  

3.4. Ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły 

się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje 

wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego 

zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

3.5. Podana w ofercie cena (w tym ceny jednostkowe) musi być wyrażona  

w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej 

miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić 

w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. 

3.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia określone zostały we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

3.7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

4.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Centrum Nauczania Języków 

Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków, w 
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sekretariacie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz sobót, w godzinach od 8.00 do 16.00, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 

października 2017 roku. 

4.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie 

zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

4.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centrum Nauczania Języków Obcych 

NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków, w sali konferencyjnej 

w dniu 16 października o godzinie 10.15. 

4.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

4.5. Odczytaniu podlega treść Formularza oferty Wykonawcy, którego oferta jest otwierana. 

4.6. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający wskaże środki finansowe (kwota brutto) 

przeznaczone na realizację przedmiotu postępowania. 

4.7. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom. 

4.8. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

5. Poprawa założonych ofert 

5.1. Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona: 

5.1.1. oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie 

wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie 

jednego wyrazu), 

5.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

5.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po uzyskaniu zgody Wykonawcy  

na poprawę. 

 

6. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert 
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6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodność 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

 

7. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty  

7.1. Zamawiający wykluczy: 

7.1.1. Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

7.1.1.1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

7.1.1.2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

7.1.1.3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

7.1.1.4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

7.2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:  

7.2.1.Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie złożone przez niego 

oferty zostaną odrzucone, 

7.2.2.Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ  

na wynik prowadzonego postępowania, 

7.2.3.jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 5.1.3 

powyżej, 

7.2.4.Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę omyłki, o której mowa w pkt. 5.1.3. 

powyżej, 

7.2.5.jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
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7.2.6.Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

7.2.7.Wykonawca złożył ofertę na wykonanie niekompletnego zamówienia,  

7.2.8.Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania oferta, 

7.2.9.Wykonawca nie wniósł wadium w wymaganej wysokości, w wymaganej formie lub 

formach, w wymaganym terminie, na wymagany czas związania ofertą lub nie 

przedłużył wadium na nowy czas związania ofertą. 

 

 

8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

8.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

8.1.1.zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z postępowania, 

8.1.2.nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

8.2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

8.2.1.cena - waga kryterium 50 % 

8.2.2.czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (czas usunięcia usterki) - waga kryterium 50 % 

8.3. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert (z podatkiem VAT) wskazane  

w złożonych ofertach. 

8.4. Zasady oceny kryterium - opis sposobu obliczania punktacji: 

8.4.1.W kryterium nr 1: cena, punktacja będzie przyznawana według następującego wzoru: 

 najniższa zaoferowana cena oferty 

Ilość punktów =                      x waga kryterium 

                                                cena zaoferowana w badanej ofercie 

 

8.4.1.1.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

8.4.1.2.W Kryterium cena, Wykonawca może uzyskać max 50,00 pkt. 

8.4.2. W Kryterium nr 2: czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (czas usunięcia usterki)  

punktacja będzie przyznawana według następujących zasad: 
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Oferowany czas reakcji na zgłoszenie 

serwisowe 

Liczba pkt. jakie otrzyma wykonawca 

6 godzin 0,00 pkt . 

5 godzin 10,00 pkt. 

4 godziny 20,00 pkt. 

3 godziny 30,00 pkt. 

2 godziny 40,00 pkt. 

1 godzina 50,00 pkt. 

8.4.3.  

 
8.4.3.1.Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (czas usunięcia usterki)  musi być podany 

liczbowo w pełnych godzinach (np. 2 h, 4h itp.) i nie może być krótszy niż 1 godzina 

i dłuższy niż 6 godzin.  

8.4.3.2.W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (czas 

usunięcia usterki) krótszy niż 1 godzina, dłuższy niż 6 godzin lub czas reakcji na 

zgłoszenie serwisowe (czas usunięcia usterki) w niepełnych godzinach oferta 

wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 

8.4.3.3.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

8.4.3.4. W Kryterium czas reakcji na zgłoszenie serwisowe, Wykonawca może uzyskać max 

50,00 pkt. 

8.4.3.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów 

równą 100 %. 

8.4.4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2). 

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

przedstawia taki sam bilans ww. kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera 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. Z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, 
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składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

 

9.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

9.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej 

w ofercie (łącznie z VAT). 

9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

9.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w formie weksla  

in blanco. 

9.4. Weksel in blanco należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego: Centrum Nauczania 

Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel (ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków). 

 

10. Podpisanie umowy 

10.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami 

określonymi w pkt. 8.2 niniejszego rozdziału. 

10.2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocznie przez Zamawiającego. 

10.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału.  

10.4. O terminie wniesienia zabezpieczenia, Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego. 

10.5. Brak wniesienia należytego zabezpieczenia umowy będzie jednoznaczny z odmową 

podpisania umowy przez Wykonawcę. 

10.6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

10.7. Wzór umowy zawiera treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. 
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11. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego: 

11.1. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

11.2. Załącznik nr 2: Formularz oferty (wzór)  

11.3. Załącznik nr 3: Wzór umowy, 

11.4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań (wzór),
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