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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/EFS 

z dnia 15.02.2021 r.  
 
 
Powiat Kaliski / Zespół Szkół nr 1 w Liskowie zaprasza do składania ofert w projekcie ,,Poprawa jakości 
kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” na realizację przedmiotu niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY  
 

Zamawiający: 

Nazwa Powiat Kaliski / Zespół Szkół nr 1 w Liskowie 

Forma prawna wspólnoty samorządowe 

Numer REGON 000178962 

Numer NIP 968-005-47-02 

Dane teleadresowe  Zamawiającego: 

Adres do korespondencji ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków 

E-mail 1bud@wp.pl 

Tel. 48 62 7634009 

Dane biura projektu/dane do kontaktu Zamawiającego   

Adres do korespondencji ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków 

E-mail 1bud@wp.pl 

Tel. 48 62 7634009 

Godziny pracy 7.30-15.30 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Maciej Marciniak 

 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE   
 

Tytuł zapytania Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w projekcie 
,,Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w 
Liskowie”. 

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie 
oraz na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zasady 
konkurencyjności. Zapytanie ofertowe realizowane jest 
zgodnie z zasadami konkurencyjności określonej w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia 
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00. 
Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze 
szacowania ceny. 
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)  
 
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 
 

Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony w ramach i w 
celu  realizacji projektu  ,,Poprawa jakości kształcenia w 
Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”, dofinansowanego ze źródeł 
programu WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, 
Działanie 8.3, Poddziałanie 8.3.1, Kształcenie zawodowe 
młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w 
zakresie epidemii COVID-19. 

Zwięzłe określenie przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia 
pracowni przedmiotowych w projekcie „Poprawa jakości 
kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”, polegająca na 
dostarczeniu doposażenia do nauki zdalnej dla uczniów. 
 
Część I. Laptop wraz z oprogramowaniem – 19 sztuk 
Część II. Oprogramowanie do przeprowadzenia kursu 
kosztorysowania – licencje na 13 stanowisk  

Wspólny Słownik Zamówień 
(kod-y CPV przedmiotu 
zamówienia) 

39162000-5 - Pomoce naukowe 
39162100-6  - Pomoce dydaktyczne 
35820000-8  - Sprzęt pomocniczy 
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne 

 
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

3.2.
1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w 
projekcie „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”, polegająca na 
dostarczeniu doposażenia do nauki zdalnej dla uczniów zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Zapytania. 
 
Planowany termin realizacji zamówienia: max do 12.03.2021 r. na adres wskazany w 
umowie z wykonawcą w zakresie dostawy doposażenia. 
 
Miejsce dostawy zamówienia:  Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1, 62-
850 Lisków. 

 
Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 
miesiące. 
 
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony za jedną dostawą, której godzina i data 
zostanie ustalona z Zamawiającym na min. 3 dni przed planowaną dostawą.  
 
Zamawiający wskazuje, iż zakupiony w ramach niniejszego zapytania przedmiot 

zamówienia może być użytkowany przez osoby niepełnoletnie. Każdy z przedmiotów 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168
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zamówienia powinien spełniać wymogi określone w prawie polskim i europejskim dla 

towarów użytkowanych przez osoby niepełnoletnie. 

Przedmiot zamówienia dostarczany w ramach niniejszego zamówienia musi być fabrycznie 

nowy, wcześniej nie używany. 

 
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: 
 

3.3.1 Nie dotyczy. 

3.3.2 Wynikiem wyboru ofert będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację 
przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać 
inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i 
dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, 
przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości 
odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku 
naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń, co do jakości i terminów realizacji 
elementów zamówienia),  kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego 
wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia 
należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem 
uwarunkowań Projektu. 

3.3.3 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z 
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia 
niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy 
Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji 
zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami 
umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób 
uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu 
finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w 
ramach Projektu. 

3.3.4 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie 
wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, 
związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie 
podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi 
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania 
(w formie pisemnej).  

3.3.5 Nie dotyczy.  

3.3.6 Oferenci mogą składać oferty obejmujące minimum jedno zadanie stanowiące 

przedmiot zamówienia.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia przedmiotu zamówienia na części 

mniejsze niż jedno z opisanych zadań. 

Oferty będą oceniane w podziale na poszczególne zadania. 

3.3.7 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 
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a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych 
postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian, 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość 
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, 

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć 
umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z 
uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest 
mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 
15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmian postanowień umowy po 
podpisaniu umowy z wykonawcą w przypadku: 

1. zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzająca, jeśli 
będą miały wpływ na realizację niniejszego postępowania i niniejszej umowy, przy czym 
zmiana niniejszej umowy będzie polegała jedynie na dostosowaniu jej treści do 
zmienionej umowy o dofinansowanie projektu; 
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2. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na 
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana 
ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu 
umowy. 
Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z obowiązującym 
prawem. 

3.3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
3.4 Wymagania wobec Oferenta: 

 

3.4.1 Nie dotyczy. 

3.4.2 Nie dotyczy. 
 

3.4.3 Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonywanie przedmiotu zamówienia 
we właściwych warunkach higienicznych i socjalnych. 

3.4.4 W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  

 a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 

zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, 

za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się 

od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej 

wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne 

wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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.  
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3.4.5 Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-
0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta 
wymienione w punkcie 3.5. 

 
3.5Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a 
mianowicie: 

a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – jeśli 
dotyczy; 

b) aktualnego wydruku KRS – jeżeli dotyczy 
c) oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania 

się o zamówienie, w szczególności: 
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono 

jego upadłości, 
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
niezakłóconą realizację zamówienia, 

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z 
członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u 
Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub 
uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania 
ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w 
szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

• Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem  projektu – 
Powiatem Kaliskim z członkami Zarządu partnera projektu lub z innymi osobami 
zatrudnionymi u partnera projektu, osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu partnera projektu w przygotowaniu i 
realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy).   

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

http://fiz.ycz.n4/
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- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- 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.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu 

e) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia szczegółowej specyfikacji/kart technicznych 
oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. Laptop wraz z oprogramowaniem oraz 
oprogramowanie do przeprowadzenia kursu kosztorysowania. 

3.5.2  Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentacji Oferenta. 

3.5.3  Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w 
zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę 
będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych 
oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent 
ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z 
wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.  

3.5.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie 
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych 
dokumentów. 

 
3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Zakładany termin realizacji zamówienia: max do 12.03.2021 r. Zamawiający zastrzega 
możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, z przyczyn uwzględniających 
potrzeby prawidłowej realizacji projektu, o czas trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W szczególności, Zamawiający 
zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionego 
wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem koronawirusa SARS - CoV – 2 lub jego 
pochodnych na należyte wykonanie Umowy. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, 
termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Warunkiem wprowadzenia ww. zmiany jest wskazanie drugiej 
stronie Umowy i wykazanie przez stronę wskazującą okoliczności, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. 

 
 
4. KRYTERIA OCENY OFERT  
 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych 
ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
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Kryterium Wag
a 

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

Cena oferty  100 
% 

Cena oferty najniższej za realizację przedmiotu zamówienia/ 
cena oferty ocenianej x 100 = Cena 
 
Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia – 
wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie daniny o 
charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności 
podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi 
ubezpieczeniami), odprowadzane zarówno przez Wykonawcę 
jak i Zamawiającego w zależności od formy zatrudnienia. 
 
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 100 punktów 

 
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY  
 
5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: 
 

5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
oraz informacje określone w sposób jednoznaczny. Oferta musi być przygotowana w języku 
polskim, w sposób czytelny. 

5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami 
Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym 
zapytaniu. 

5.1.3 Oferta powinna zawierać: 
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,  
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu 

zapytania, 
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-

mail oraz nr telefonu,   
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, 
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to 

minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), 
(f) całkowitą cenę brutto  za wykonanie usługi  będącej przedmiotem zamówienia 

cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN  z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

(g) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie 
wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;  

(h) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; 
(i) wymagane oświadczenia i dokumenty, w tym specyfikacja przedmiotu 

zamówienia. 

5.1.4 Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter 
pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie  zawiera wszystkich ww. elementów oferty – 
Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty. 

 
5.2 Pozostałe wymagania oferty:  

 

5.2.1 Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.2.2 / inne wymagania etc/NIE DOTYCZY 
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5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: 

 

5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu 
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Pytania można zadawać wyłącznie drogą 
elektroniczną na adres e-mail: 1bud@wp.pl lub przez Bazę Konkurencyjności.  
Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający przekaże drogą elektroniczną na adres 
Oferenta oraz umieści w Bazie Konkurencyjności. 

5.3.2 Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie 
to jest w szczególności: 

− omyłki pisarskie, 
− brak załączników, 

Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni 
roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując 
się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty 
(zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). 
Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie 
spełniającej kryteriów formalnych. 
Uzupełnieniu nie będą podlegać oferty które: 

− nie zostały dostarczone w terminie, 
− zostały dostarczone w sposób niezgodny ze wskazaniem zamawiającego opisany w 

pkt: 6.1.2 
− nie posiadające ceny, 
− nie podpisane przez osobę uprawnioną 

Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub 
dokonanie jej oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie 
usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen. 

5.3.3 Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie 
wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin 
składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.  

 
6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY  
 
6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 
 

6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 
23.02.2021 r. do godziny 10:00.  

6.1.2 Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:  
a. korespondencją elektroniczną na adres 1bud@wp.pl w godzinach pracy biura, 

w postaci zeskanowanego dokumentu wielostronicowego w formacie pdf. 
Należy dostarczyć również wersję papierową oferty. (liczy się data wpływu 
wersji elektronicznej). W ostatni dzień składania ofert do godz. 10.00. 

b. lub za pośrednictwem portalu: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
Należy dostarczyć również wersję papierową oferty. (liczy się data wpływu 
wersji elektronicznej. W ostatni dzień składania ofert do godz. 10.00. 

c. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub osobiście (liczy się data 
wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, ul. 
Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków w zamkniętej kopercie oznaczonej poprzez 

mailto:1bud@wp.pl
mailto:1bud@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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wskazanie nazwy Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy) oraz wskazując 
tytuł i znak postępowania. W ostatni dzień składania ofert do godz. 10.00. 

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: 

6.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz Biuletynu Informacji 
Publicznej, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia 
wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e-mail.  

6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w 
ofertach informacje. 

6.2.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych 
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą 
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady 
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie 
spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, 
która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów 
formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów 
oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).    

6.2.6 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

6.2.7 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania 
ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, 
dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych 
regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej 
realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą 
jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w 
przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści 
zapytania ofertowego zostanie przekazana drogą mailową do oferentów, którzy złożyli 
ofertę. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin 
składania ofert lub zostanie rozpisane nowe zapytanie. 

6.2.8 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
7. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż: 
•Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w ramach realizacji zadań 
publicznych z zakresu administracji jest Powiat Kaliski / Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, z którym może 
się Pan/Pani skontaktować osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod 
numerem: 62 763 40 09 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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•W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Powiat Kaliski / Zespół Szkół nr 1 w 
Liskowie danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z– Panią Magdaleną Wieczorek za 
pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 1bud@wp.pl lub wysyłając pismo na 
adres: ul.Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków 
•Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 
samorządowej i administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami. Przetwarzanie tych danych 
jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd. 
•Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej 
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, 
rozpatrzenia wniosku lub skargi, jak również zrealizowania innych zadań, w związku z którymi zostały 
zebrane i zgodnie z terminami określonymi w instrukcji kancelaryjnej. Po zakończeniu realizacji tych 
zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.  
•Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w 
otrzymaniu danych. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na 
podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym 
usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego / organizacyjnego. 
•Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią 
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli 
będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG dopilnujemy, 
aby zaistniały odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony 
danych jest stosowany w celu ochrony tych danych. 
•W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne (dot. zadań innych 
niż zadania publiczne), przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo 
niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak 
zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań. 
•  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO lub inne przepisy 
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
•Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania 
lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego 
postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich 
rozpatrzenia. 
 
 
Załączniki: 
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
Formularz ofertowy– załącznik nr 2 
Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 3 
Wzór umowy – załącznik nr 4 

mailto:1bud@wp.pl

