Jastrzębie-Zdrój, 07 stycznia 2019 roku

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Podmiot: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju
realizujący projekt: „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5
w Jastrzębiu-Zdroju”
nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AC/18
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
dostawy wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

I.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Adres siedziby: ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6332027854
REGON: 000728606
Reprezentowana przez: Henrykę Biernat – Dyrektora

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w JastrzębiuZdroju w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5
w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
2. Kody CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48700000-5 Oprogramowanie
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
39290000 Wyposażenie różne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
30141200-1 Kalkulatory biurkowe
38552000-9 Mierniki elektroniczne
22114200-4 Atlasy
22114300-5 Mapy
37525000-4 Balony i piłki do zabawy
38122000-6 Barometry
31420000-6 Baterie galwaniczne
35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
24964000-9 Gliceryna
39298600-3 Globusy
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
38412000-6 Termometry
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
38510000-3 Mikroskopy
31531100-8 Żarówki oświetleniowe
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
39130000-2 Meble biurowe
39132100-7 Szafy na akta

3.

4.

5.

6.
7.

8.

31711000-3 Artykuły elektroniczne
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju, tj.:
a) Część A – Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej,
b) Część B – Dostawa wyposażenia pracowni edukacji wczesnoszkolnej,
c) Część C – Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczo-turystycznej,
d) Część D – Dostawa wyposażenia pracowni szachowej,
e) Część E – Dostawa wyposażenia sali logopedycznej,
f) Część F – Dostawa wyposażenia sali psychologicznej,
g) Część G – Dostawa wyposażenia sali SI,
h) Część H – Dostawa wyposażenia sali arteterapii,
i) Część I – Dostawa wyposażenia sali korekcyjno-kompensacyjnej,
j) Część J – Dostawa wyposażenia pracowni j. angielskiego.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać
obowiązującym normom, posiadać certyfikat CE oraz spełniać wymagania dotyczące sprzętu
stanowiącego przedmiot dostawy.
Źródła finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejskiego Funduszu
Społecznego).
Termin realizacji zamówienia:
Sprzęt powinien zostać dostarczony w terminie nie później niż 21 dni od podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

b) Szczegółowe informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są
w załączniku nr 3 – wzór umowy.

III.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA

1. Warunki zmiany zamówienia określono w załączniku nr 3 – wzór umowy.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. Potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz ekonomiczny i finansowy:
Wykonawca winien oświadczyć, że:
a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobył/a konieczne informacje do przygotowania oferty.
d) Usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
e) W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
f) Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
zamówienia.
Odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
2. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
a) Bezwzględne wymagane minimum gwarancji dla części K – Dostawy wyposażenia pracowni
j. angielskiego to 24 miesiące. W pozostałych pracowniach stosowane będą przepisy
dotyczące rękojmi.
b) Okres gwarancji/rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
na terenie Polski1.
d) Pakiet serwisowy powinien być składnikiem dostarczonego sprzętu oraz być przypisany do
niego bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony
użytkownika1.
e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego.
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów transportu towarów
(z siedziby Odbiorcy do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Odbiorcy),
które zostały uznane jako podlegające reklamacji.
3. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
Dokumenty wymagane od Wykonawcy zostały określone w pkt. VII.

V.

KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium tożsamym dla każdej części
zamówienia:
Cena brutto całości części „C” – 100%
1

Dotyczy tylko pracowni objętych okresem gwarancji.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ocena punktowa w kryterium „Cena brutto całości zadania” dokonana zostanie
na podstawie łącznej ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według
wzoru opisanego poniżej:
𝐶=

𝐶𝑒𝑛𝑎'()
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najniższą cenę.
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Łączna możliwa do uzyskania
liczba punków wynosi 100 pkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych,
z zastrzeżeniem, że ceny te nie mogą być wyższe niż proponowana pierwotnie.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy – wzór
umowy stanowi załącznik nr 3. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się
z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.

VI.

ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną.

VII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty sporządzonej na wzorze zgodnym
z załącznikiem nr 2 – oferta:
a) Oświadczenia Wykonawcy – oświadczenia dołączono do załącznika nr 2 – oferta;
b) Akceptacji warunków umownych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3) –
podpisanego wzoru umowy.
2. Szczegółowe warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia zostały określone
w załączniku nr 3 – wzór umowy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie
strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez osoby
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie i dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub
kurierem na adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im.
Władysława Broniewskiego, ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (z dopiskiem na kopercie:
„Oferta na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w JastrzębiuZdroju w ramach projektu pn. Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5
w Jastrzębiu-Zdroju”) do dnia 15.01.2019 r. do godziny 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
w Jastrzębiu-Zdroju).
Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania ceny z Wykonawcą.
W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą
ofertę.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się
z następujących części:
a) Część A – Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej,
b) Część B – Dostawa wyposażenia pracowni edukacji wczesnoszkolnej,
c) Część C – Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczo-turystycznej,
d) Część D – Dostawa wyposażenia pracowni szachowej,
e) Część E – Dostawa wyposażenia sali logopedycznej,
f) Część F – Dostawa wyposażenia sali psychologicznej,
g) Część G – Dostawa wyposażenia sali SI,
h) Część H – Dostawa wyposażenia sali arteterapii,
i) Część I – Dostawa wyposażenia sali korekcyjno-kompensacyjnej,
j) Część J – Dostawa wyposażenia pracowni j. angielskiego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W sprawach roboczych związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się
z Zamawiającym,
Błażej Żebrok. tel.: 787 474 214, e-mail: blazej.zebrok@deltapartner.org.pl.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

