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Krzyżowa, dnia 16.12.2020 
 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7 
58-112 Grodziszcze 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2020/RS 
 

Dotyczy: projektu pn. „Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i 

rozwijania uzdolnień” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze KRS: 

0000084948, realizator projektu unijnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. 

1.2. Zamawiający nie jest organem nadzorującym palcówkę oświatową. Zamawiający  jest jednostką 

niepubliczną  - organizacją pozarządową, która  zakupiony sprzęt  przekaże placówką oświatowym. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia TIK, w tym narzędzia do 

nauki zdalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego: 

Poz. 1. Rzutnik do tablicy interaktywnej - ilość szt.: 9 

Kod CPV: 32322000-6 

Poz. 2. Monitor interaktywny - ilość szt.: 1 

Kod CPV: 32322000-6 

Poz. 3. Tablet graficzny - ilość szt.: 60 
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Kod CPV: 32322000-6 

Poz. 4. Komputer przenośny - ilość szt.: 6 

Kod CPV: 32322000-6 

 

4. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.2. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy, 

uruchomienia i sprawdzenia działania sprzętu. 

4.3. Według wiedzy Zamawiającego, prawidłową stawką VAT jest stawka 23%.  

4.4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4.5. Sprzęt zawarty w zamówieniu musi być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający 

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie 

transportu ponosi Wykonawca. 

4.6. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, 

zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia 

przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia. 

4.7. Wykonawca dostarczy sprzęt bezpośrednio na adresy: 

a. Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Miszkowice 8, 58-420 Miszkowice 

b. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim, ul. Kościelna 1, 57-343 Lewin Kłodzki 

c. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce 

d. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pieszycach, ul. Świdnicka 53, 58-250 Pieszyce 

e. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie, ul. Wrocławska 51, 58-200 

Dzierżoniów 

f. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju, ul. Zdrojowa 14, 58-231 Przerzeczyn-Zdrój 

 

zgodnie z zestawieniem ilościowo - wartościowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym. Wykonawca we własnym 

zakresie zapewni rozładunek i montaż dostarczonego sprzętu.  

4.8. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, 

zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć 

zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich 

samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty 
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i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić wraz ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący 

żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub 

lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu 

określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie 

gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się 

ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 

4.9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2020. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

b.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie 

zamówienia, 

c.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację 

zamówienia, 

d. nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku. 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

7.1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 24.12.2020 r. godz. 8:00 

7.2. Za złożenie Oferty przyjmuje się wyłącznie przesłanie poprzez Bazę Konkurencyjności lub dostarczenie 

osobiście / przesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data i godzina wpływu oferty) do biura 

Zamawiającego, tj.: 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7 Sekretariat 

58-112 Grodziszcze 

z dopiskiem: 

„Zapytanie ofertowe nr 1/12/2020/RS. NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert” wraz z 

dokładnym adresem Wykonawcy. 

7.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Oferty. 

7.4.  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 



 
Projekt "Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień" jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Lider Projektu: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze 
Partnerzy Projektu: Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Lubawka, Gmina Pieszyce, Stowarzyszenie E-Żaczek, Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, 
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska 
Realizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim "Na Bursztynowym Szlaku", Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Pieszycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pieszycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie 

 

7.5.  Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 7.2 uważana jest za nieważną. 

7.6.  Oferta musi być kompletna. 

7.7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana 

pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, 

wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa. 

7.9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się 

na ważną ofertę: 

- Wypełniony Formularz Oferty i podpisany  przez przedstawiciela prawnego Wykonawcy Załącznik nr 2 

- Wypełnione zestawienie ilościowo – wartościowe wraz ze wskazaniem nazwy producenta, typ, model, 

oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu Załącznik nr 3 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 5 

- Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku Załącznik nr 6 

7.10. Na wezwanie Zamawiającego Oferent ma obowiązek przekazania, w terminie 2 dni roboczych, 

specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu, który będzie potwierdzał spełnienie warunków 

technicznych zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

8.1. Zamawiający będzie badał ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów: 

KRYTERIUM I: 

Cena brutto wskazana w ofercie – Waga 70%. 

LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium I Cena; 

C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert; 

C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej; 

LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 70 pkt 

 

KRYTERIUM II: 

Termin dostawy do Zamawiającego (3-7 dni) – Waga 30% 

LPT –liczba pkt uzyskana w kryterium II Termin 

T min –najkrótszy termin dostawy przedmiotu zamówienia wśród złożonych ofert 

T oferty badanej -termin dostawy przedmiotu zamówienia w ofercie badanej 
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LPT = (T min/T oferty badanej) X 30 pkt 

 

8.2. Wzór do obliczenia punktowego: 

LPO - liczba punktów ogółem 

LPO = LPC + LPT 

8.3. Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria 

obowiązkowe oraz uzyska największą liczbę punktów. 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, innych 

niż PLN. 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: 

10.1. Zamawiający zamieści na stronach: 

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.krzyzowa.org.pl 

zawiadomienie o wynikach postępowania.  

10.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

10.3. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

10.4. 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. 

11. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. 

11.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian 

w ofercie. 

11.3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez 
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Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11.4.  Zapłata zostanie  dokonana po otrzymaniu poprawnie wystawionych faktur w terminie wskazanym 

w umowie. Warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie środków na koncie projektowym 

Zamawiającego. 

11.5. Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku z opóźnieniem w 

zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą. 

11.6.  Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

11.8. W treści umowy, którą podpisze wykonawca będzie zawarta informacja o karach umownych. 

11.9. W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 

Daniel Bodył, nr tel. 797993701, e-mail: daniel.bodyl@krzyzowa.org.pl 

 

12.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty, 

Załącznik nr 3 Zestawienie ilościowo – wartościowe, 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

Załącznik nr 6 Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku. 


