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                                                                                                                      Kamieniec  Wrocławski, 25.03.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapraszam do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu  Wrocławskim w ramach projektu 

Laboratoria Przyszłości 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nabywca: Gmina Czernica NIP 912-11-01-093, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego  w Kamieńcu  Wrocławskim 

 RSPO 19013 ul. Kolejowa  8, 55-002 Kamieniec  Wrocławski 

e-mail: sekretariat@spkamieniec.edu.pl 

tel. 71-318-55-95,  71-318-50-52 

Postępowanie prowadzone jest przez Szkołę Podstawową im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu 

Wrocławskim w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. 

zm.) zgodnie z  art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na realizację zamówienia: Zakup i dostawa 

pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu 

Wrocławskim w ramach projektu Laboratoria Przyszłości 

I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  pomocy dydaktycznych dla Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim wskazanych  w  

załączniku  nr 1  

2. Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia stanowi dokładną specyfikację powyższych 

pomocy dydaktycznych. 

3. Oferowane pomoce dydaktyczne muszą być zgodne ze specyfikacją(zarówno techniczną, jak 

i producenta, modelu, gwarancji itd.) z załącznika nr 1. 

4. Oferta może zawierać dodatkowe akcesoria nieopisane w specyfikacji, niezbędne do 

użytkowania zamawianych pomocy. 

5. Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości przez jednego wykonawcę i nie może być 

dzielone. 

6. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany. 

7. Dostarczony sprzęt będzie skonfigurowany oraz będzie zainstalowane i zaktywowane 

zakupione oprogramowanie.  

8. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w 

zakresie użytkowania i konfiguracji zamówionego sprzętu. 



10. Miejsce dostawy, montażu i ewentualnego przeszkolenia – Szkoła Podstawowa im. 

Bolesława Krzywoustego  w Kamieńcu Wrocławskim. 

11. Oferta złożona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie musi być całościowa i nie może być 

dzielona. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  03.06.2022 r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

a)      posiadają wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania zamówienia; 

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

          wykonania zamówienia; 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

2. Załącznik do Zapytania ofertowego (na podstawie Załącznika nr 1) powinien być 

wypełniony przez Wykonawcę w sposób określający jednoznacznie: cenę netto/brutto 

każdego elementu, czas dostarczenia każdego z elementów (licząc w dniach roboczych od 

daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego). 

3. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją powyższego 

zamówienia z podziałem na ceny jednostkowe.  

4. Oferta musi zawierać dane Wykonawcy, w szczególności adres i siedziba firmy, mail i 

telefon osoby kontaktowej, upoważnionej do podejmowania decyzji w ramach oferty, datę 

realizacji zamówienia, inne szczegółowe warunki (jeśli konieczne). 

5. Ofertę podpisuje Wykonawca bądź upoważniony przez niego przedstawiciel. 

6. Przedstawiona oferta powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 

w związku z realizacją zamówienia. 

V. DODATKOWE  INFORMACJE: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności informacji 

zawartych w złożonych dokumentach. 

2) Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania 

z przedstawionej propozycji.    

3) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub odwołać 

warunki zapytania ofertowego. Informacje o dokonanej zmianie lub odwołaniu 

Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

4) Zamawiający zamknie zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru, jeżeli: 

a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania 

ofertowego, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest 

niecelowa, 

d) zapytanie ofertowe obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy. 



5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert. Informacje o odwołaniu zapytania ofertowego zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

6) Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 

b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 

c) Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże 

spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, 

d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za 

oczywistą omyłkę rachunkową. 

7) Wybór oferty: 

w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie podpisze zlecenia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert zapytania ofertowego lub 

zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty. 

8) Zamawiający  będzie miał możliwość podpisania  umowy  na mniejszą lub większą niż 

zakładana  w ofercie ilość pomocy. 

VI. MIEJSCE I TEMRIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: 

a) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim 

 ul. Kolejowa 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski 

b) e-mail: sekretariat@spkamieniec.edu.pl 

2. Termin składania ofert: od 28 marca 2022r. do 8 kwietnia  2022r.  do godz. 12:00  

 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

 

          Małgorzata  Matkowska tel. 71 318 55 95  lub  71 318 50 52  

          (adres e-mial:   sekretariat@spkamieniec.edu.pl) 

 

mailto:agnieszka.juszczyk@subregioncentralny.pl

