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1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu 
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
 
Dostarczenie doposażenia pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej w ramach projektu Akademia Rozwoju 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy  

1. Dostawa obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie i zmontowanie szkolnej pracowni fizyko-chemicznej,  
które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum. 

2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt /pomoc musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 
wymagania określone przez normy europejskie 

3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania 
w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 

4. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie pełniła funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystana 
w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej 
eksploatacji w trakcie nauki . 

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie 
atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie 
wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów. 

6. Wszystkie sprzęty i pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane 
w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich 
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne. 

7. Wszystkie sprzęty i pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne 
instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów 
z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie elementy pracowni 
będą montowane przez Wykonawcę, i podłączone do wcześniej przygotowanych przez Zamawiającego 
mediów. 

9. W cenę zamówienia wchodzi również wykonanie projektu pracowni, uwzględniającego jej wymiary 
i warunki, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i funkcjonalności pracowni. Dane dotyczące wymiarów 
i warunków pomieszczenia przeznaczonego na pracownię zawiera załącznik nr 4 (plan pomieszczenia 
z naniesionymi wymiarami) oraz aktualne zdjęcia sali (załącznik 5). Projekt pracowni jest wymagany do 
oferty jako załącznik.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość wizyt w placówce szkole w celu dokonania szczegółowych pomiarów 
przed złożeniem oferty wraz z projektem sali, na życzenie Oferenta. 
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11. Projekt musi zawierać wykaz niezbędnych przyłączy i podłączeń (woda, gaz, prąd, wentylacja itd.) 
wymaganych w pomieszczeniu i niezbędnych do pełnej użyteczności mebli pracowni chemiczno-fizycznej 
– należy załączyć do oferty. 

12. Projekt musi zawierać dokładne informacje o lokalizacji urządzeń/maszyn/przyrządów zamontowanych w 
meblach/samodzielnych w celu dopasowania przyłączy w sali szkolnej. 

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie 7 
dni roboczych od podpisania umowy do dokładnego określenia na miejscu w placówce szkolnej miejsca 
podłączenia/ wyprowadzenia mediów, niezbędnych do wykonania zabudowy meblowej wraz z 
urządzeniami/przyrządami zgodnie z wybranym projektem.  

14. Wykonanie niezbędnych przyłączy i dostosowanie sali szkolnej leży po stronie Zamawiającego. 
15. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w:  ul. Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnickie Pole – placówka 

szkolna.  
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 

i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

17. Montaż mebli wraz z urządzeniami zostanie dokonany po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w sali 
szkolnej, termin zostanie ustalony wspólnie przez strony. 

18. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 5 dni wcześniej. 
19. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
 

 SPECYFIKACJA  MINIMUM- Doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej. 
 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1. Szafa metalowa 
z odciągiem – na 
odczynniki 
 
 

1 szt Szafa na odczynniki chemiczne 
- z wyciągiem grawitacyjnym przeznaczona do pracowni fizyko-chemicznych. 
- do przechowywania substancji niebezpieczynych ,  
- wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz 
odpowiednie oznakowanie (piktogramy) 
- wykonana z metalu,  
- półki z regulowaną wysokością o nośności 50kg 
- wymiary szafy : 180x80x40 (dopuszczalna różnica wymiarów +-10% na kazdy 
wymiar) 
Wyposażenie: Szafa na odczynniki, rura  z PP 2x1,5m lub rura alu 3m, kolano x 2szt, 
maskownica  wentylacji, kieszeń na dokumenty (karty charakterystyk itp) 

2 Szafa metalowa 
z odciągiem - na 
szkło 
laboratoryjne z 
szufladami 
 

2 szt Szafa na szkło laboratoryjne z szufladami 
- wykonana w całości z metalu malowana farbami proszkowymi  
- górna część szafy przeszklona dolna część pełna 
- środek dwie szuflady 
- całość zamykana na zamki patentowe,  
- wypełnienie: 4 regulowane półki do montażu 
- wymiary: szer 90cm x  głęb 40cm x wys 185 cm (dopuszczalna różnica wymiarów 
+-10% na kazdy wymiar) 

3 Szafa metalowa 
z odciągiem - na 
szkło 
laboratoryjne 
przeszklona 
 

2 szt Szafa na szkło laboratoryjne przeszklona 
- wykonana w całości z metalu malowana farbami proszkowymi  
- cała przeszklona do montażu 
- całość zamykana na zamki patentowe,  
- wypełnienie: 4 regulowane półki 
- wymiary: szer 90cm x głęb 40cm x wys 185 cm (dopuszczalna różnica wymiarów +-
10% na kazdy wymiar) 
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4 Stół 
demonstracyjny 
fizyko-
chemiczny  

1 szt Blat pokryty płytkami kwasoodpornymi z obrzeżem aluminiowym, wyposażony w 
instalację wodną, ze zlewem kwasoodpornym, instalację gazową z kurkiem 
gazowym, na propoan butan wraz z butlą 2kg oraz w instalację elektryczną (gniazda 
230 V) i wyposażony w przenośny zasilacz z regulacją napięcia w zakresie 0-24V/6A, 
listwę zasilającą 230V/50Hz oraz pulpit sterujący przyst. do zasilania  
 
Strona chemiczna 
Wyposażenie stołu stanowi : 
Butla gazowa 2 kg na propan butan do napełnienia 
Wąż gazowy połączeniowy 
Zawór gazowy 
Reduktor gazowy 
Palnik Bunsena 
 
Strona fizyczna: 
Amperomierz i Voltomierz analogowy (wbudowany w panel przedni) 
Zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia (wbudowany wbudowany w panel 
przedni) 
Instalacja elektryczna 220/230 V z okablowaniem do podłaczenia w dowolnym 
miejscu stołu 

5 Zestaw stołów 
uczniowskich z 
krzesłami 

 28 
stan
owis
ka 

Stoliki uczniowskie dwu- lub trzyosobowe (w sumie 28 stanowisk), z blatem 
odpornym chemicznie i płytką elektryczną  
Krzesła: 
- profilowane oparcie  
- metalowe nogi zabezpieczone gumowymi nakładkami 
- rozmiar krzesła: 5 (zgodnie z normą PN-EN 1729-11:2007) 
Należy dołączyć certyfikat jakości bezpieczeństwa (atesty, in. dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie mebli do użytku edukacyjnego) 
 
Dopuszcza się zestaw stołów na 24 lub 26 stanowisk, jeśli wymiary sali nie pozwolą 
na zaplanowaną ilość 28 stanowisk. 
Minimalna ilość stanowisk dla uczniów to 24 szt. 

6 Moduł środkowy  1 szt - między stolikami uczniowskimi 
-  blat kwasoodporny z płytek ceramicznych z obrzeżem aluminiowym  
- zlewy kwasoodporne (min 1 zlew na 4 stanowiska uczniowskie) 
- wyposażony w instalację wod- kan i prądową 0-24V/6A (zasilanie stolików 
uczniowskich) 
- wymiary: adekwatne do rozmieszczenia pozostałego wyposażenia i wymiarów sali 
(wg załączonego planu) 

7 Dygestorium 1 szt Dygestorium z pełnym wyposażeniem do pracowni fizyko-chemicznej 
- całość komory roboczej przeszklona 
 
- częśc górna dygestorium (komora robocza) do przeprowadzania doświadczeń 
- hartowane szyby  
- komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami  
- wentylacja (odciąg w suficie i odcjąg gazów ciężkich) 
 
- instalacja prądowa (oświetlenie komory roboczej wraz z gniazdem zasilającym 230 
V) 
- instalacja wodno-kanalizacyjna ze zlewem i baterią chemoodporną  
- instalacja gazowa (palnik gazowy z zaworem chemoodpornym oraz nabojem) 
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- dolna komora wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi 
- w górnym panelu zamontowana instalacja 220V 
 
- całość dygestorium wykonane z płyt laminowanych oraz ceramiki,  
- osadzone na stelażu metalowym zaopatrzonym w stopki regulacyjne 
umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu. 
 
Wymiary dygestorium: 
- wymiary: adekwatne do rozmieszczenia pozostałego wyposażenia i wymiarów sali 
(wg załączonego planu)  

8 Biurko 
nauczyciela 

1 szt - biurko dla nauczyciela 1-szafkowe 
 - konstrukcja stała  
- blat pokryty laminatem HPL 
- wymiary: adekwatne do rozmieszczenia pozostałego wyposażenia i wymiarów sali 
(wg załączonego planu) 

Do oferty należy dołączyć zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację 
techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum) - 
podpisany wydruk oraz certyfikat jakości i bezpieczeństwa  (atesty, inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
mebli do użytku edukacyjnego). 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 

1. 2. Oferta musi zawierać wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w 
specyfikacji minimum poszczególnych pozycji. 

 
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie 

przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w 
ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić 
ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy 
nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 

 
3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego 

oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji 
zaoferowanych sprzętów. 

 
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-

0067/18 „Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 
5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

38300000-8 Przyrządy do pomiaru 

39160000-1 Meble szkolne 
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4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
 
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 
publicznego określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na dostarczeniu dodatkowego 
wyposażenia, jeśli zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie oraz w sytuacji dysponowania środkami. 
Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych 
w zamówieniu pierwotnym. 
 
 
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości (przystosowaniu) 
sali szkolnej do realizacji projektu wyposażenia, ale nie później niż do 19.06.2020 r. 
Umowa z wybranym Wykonawca zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu postepowania 
ofertowego. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 
 6.1.Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej 
niniejszym postępowaniem. 
 
6.2.Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
6.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
6.4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w 
specyfikacji poszczególnych pozycji. 
 
6.5.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
6.6.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 3) 
 
6.7.Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
6.8.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie 
to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane 
parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować 
przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu 
spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej 
specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 
 
 
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez: 
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a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) pozostawanie 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 (załącznik nr 1) 
 
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność 
ma charakter istotny 
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 
12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4) 
przedstawi nieprawdziwe informacje 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 
 
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 
 
8. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków 
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
 
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy 
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę 
do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
10.1. Oferty należy składać do dnia 19.03.2020 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania 
ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
10.2. Miejsce składania ofert: 
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 15:00 
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b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania 
Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.15:00 
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59. 
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania. 
 
 
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 
PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 
11.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium  

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 70% 

2 

Termin dostawy zamówienia od dnia wyznaczenia 
gotowości sali do montażu mebli i urządzeń: 

 

• równy lub krótszy niż 14 dni 
kalendarzowych 

30% 

• 15 –  24 dni kalendarzowych 20% 

• równy lub dłuższy niż 25 dni 
kalendarzowych 

0% 

 
1.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 
kryteriu

m 
Wzór 

1 

(
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜𝑓
) × 100 × 𝑤𝑎𝑔𝑎 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie: 

• równym lub krótszym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 30 pkt 

• 15 –  24 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 20 pkt 

• równym lub dłuższym niż 25 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
1.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
19.4    Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
     12.1   Oferty należy składać do dnia 19.03.2020 r. 

− osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do  godz. 14:00 
lub 

− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Biuro Projektów 
Wrocław Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław) do godz. 
14:00 
lub 

− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego  a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59 
12.2  Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
12.3 Oferta wraz z załącznikami musi byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty    
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        drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
 

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.: 
 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania 
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 
 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami:  
 

a) Projekt pracowni wykonany w oparciu o informacje z załącznika nr 4 (rzut sali szkolonej) oraz zdjęciami 

sali szkolonej (załącznik 5), uwzględniający zasady bezpieczeństwa i funkcjonalności pracowni, z 

zaznaczonymi wszystkimi elementami pracowni wymienionymi w specyfikacji minimum zadania. 

 

b) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalającą na 

weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk) oraz 

certyfikat jakości i bezpieczeństwa  (atesty, inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie mebli do 

użytku edukacyjnego). 

 

c) Wykaz przyłączy/podłączeń do wykonania w Sali szkolonej wraz z naniesieniem ich lokalizacji na plan 

sali. 

  
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego) 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i 
właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
 
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej 
realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 
zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy umowy – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 
okoliczności losowych 
b. zabezpieczenia i kar umownych, 
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w 
umowie) 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
 
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
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przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich 
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
 
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 
złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez 
podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 
 15.6.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent 
nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności. 
 
15.7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 
15.9 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 13.03.2020 roku osobiście, 
mailowo na adres a.peldiak@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298; 578 604 958 
 
15.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
16.1 Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO 
 
16.2. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem zadań 
Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-202, jest Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław; 
16.3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 
 
16.4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 
 
16.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce 
dydaktyczne i specjalistyczne w ramach projektu Akademia Rozwoju (zapytanie ofertowe nr 14/2020/AR)/ 
prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, 
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16.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   
 
16.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO, 
 
16.8. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników) 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego),   

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 
- Załącznik nr 2_Formularz ofertowy do zadania 1 
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
- Załącznik 4_ Rzut sali szkolonej 
- Załącznik 5_Zdjęcia poglądowe sali szkolnej  
 


