
 

 
Oś.V.0704.1.2018                                                                                                            Praszka, dnia 2018-10-12 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Zamawiający: 

Gmina  Praszka 

46-320 Praszka 

ul. Plac Grunwaldzki 13 

NIP: 576-14-87-260 REGON: 151398592 

Dane kontaktowe: 

 

tel.: 34 359-10-09 

fax: 34 359-24-69 

e-mail: umig@praszka.pl 

strona www: www.praszka.pl 

 

zaprasza  do złożenia oferty 

 

Do złożenia oferty 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa sprzętu: tablicy interaktywnej  + projektora krótkoogniskowego + zestaw audio -  jako część  

przedsięwzięcia pn. „Ziemia – mój dom”, realizowanego przez Gminę Praszka (Szkoła Podstawowa nr 3                       
w Praszce, ul. Fabryczna 18). Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 
 

2. Opis przedmiotu  zamówienia: 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 

          tablica interaktywna   

  projektor  krótkoogniskowy 
 zestaw audio  
 
2.2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad  i kompletny tj. 

posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 

2.3. Przedmiot dostawy  powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych  i  uprzedniego używania 

tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej  używana, musi pochodzić z bieżącej 

produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły 

muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby 

instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 

2.4. Przedmiot dostawy  z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy) oraz 

odpowiadać normom europejskim i krajowym, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i 

spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

2.5. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone 

programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w 

polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.  

2.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku 

uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

2.7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

2.8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

pokrycia. 

2.9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy 

zamawiającego lub 

- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub 



 

 
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów 

technicznych  Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

2.10. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

2.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe 

wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi  i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

2.12. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, 

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 

parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów 

materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie 

określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, 

które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą 

tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego 

artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą 

szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak 

aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia 

kategorie równoważności. 

2.13. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 24 m-cznej gwarancji i rękojmi na 

oferowany przedmiot zamówienia. 

 

3. Warunki Udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. 

4. Kryteria oceny ofert (dla obu części): 

1) Cena  przedmiotu zamówienia 

5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny 

oferty. 

Cena  przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt 

 

6. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

Oferty: 

6.1.Cena przedmiotu zamówienia  – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma 

maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty 

najtańszej wg wzoru: 

 

C = [C min / C bad] x 100 

gdzie: 

    C - liczba punktów za cenę ofertową 

    C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

    C bad - cena oferty badanej 

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

6.2. Ocena ofert zostanie dla każdej z części dokonana odrębnie 

7. Termin składania ofert:  
 

Oferty należy składać do dnia: 24 października  2018r. do godziny  13:00, w Gminie Praszka - sekretariat 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę  należy opisać 

następująco: 

Oferta na zadanie pod nazwą:  

Dostawa sprzętu: tablicy interaktywnej  + projektora krótkoogniskowego + zestaw audio -  jako część  

przedsięwzięcia pn. „Ziemia – mój dom”, realizowanego przez Gminę Praszka (Szkoła Podstawowa nr 3                       
w Praszce, ul. Fabryczna 18). Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

Nie otwierać przed dniem 24 października  2018 r.  godz.  13:00”. 



 

 
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

 

8. Termin realizacji umowy (dla obu części zamówienia): 

30 dni od dnia udzielenia zamówienia 

9. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 lit. a, o ile 

zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit. a tiret i-ii,- nie dotyczy.  

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy: 

10.1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:  

10.2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży  

w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

10.2.2. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.1.  

w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,  

10.2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany 

przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia),  

10.2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:  

10.2.4.1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego  

w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które 

możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,  

10. 2.4.2. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie 

terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

10.2.5. Możliwość zmiany dostawy sprzętu na sprzęt o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w 

przypadku gdy: 

10.2.5.1. sprzęty objęty zamówieniem  został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych 

niż wymagany przez Zamawiającego. 

10.3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 

nieważności. 

11. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje. 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert na następujące części zamówienia: 

1. Dostawa tablicy interaktywnej 

2. Dostawa sprzętu projektora krótkoogniskowego 

3. Dostawa sprzętu audio 

Zamawiający nie ogranicza ilości części na które wykonawca może złożyć ofertę. 

12. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie- nie 

dotyczy  

13. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5 Wytycznych 

Kwalifikowalności , ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje 

udzielenie tego typu zamówień- nie dotyczy -zamówienie nie obejmuje robót budowlanych i usług. 

 

14. Brak zaoferowania choćby jednej pozycji w każdej z części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę 

spowoduje odrzucenie oferty dla tej części. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające z 

prawidłowej realizacji zamówienia. Do formularza oferty należy dołączyć załącznik nr 2a lub i 2b 

wypełniony w zakresie pozycji, które składają się na zamówienie.  Wyliczenie ceny z tego załącznika ma być 

przeniesione do formularza oferty. Brak podania parametrów/ opisu,  lub wskazanie „wg 

zapytania/zgodnie z opisem” spowoduje odrzucenie oferty ze względu na niemożność weryfikacji  

oferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem wymaganym. 

15. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 

15.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania  ofertowego można je kierować mailem na adres: 

viceburmistrz@praszla.pl 

15.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w 

zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

15.3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w 

bazie konkurencyjności. 



 

 
16. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostaw, w 

terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

18. Do oferty należy załączyć: 

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 

2) Wykaz dla części dla której wykonawca składa ofertę z podaniem parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego stosownie do specyfikacji technicznej wraz z kwota brutto za sztukę wg. Wzoru. 

 

W załączeniu: 

1. formularz oferty, 

2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 2a 2b. 

3. projekt umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1 – formularz oferty  

   

 .............................................................................   

  Nazwa i adres Wykonawcy 

        ......................................................... 

  

  (miejscowość i data) 

telefon .. ...............................  faks ......................... 

adres e-mail ...........................................................                            

 

O F E R T A 

Gmina  Praszka 

46-320 Praszka 

ul. Plac Grunwaldzki 13 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  
 

Dostawa sprzętu: tablicy interaktywnej  + projektora krótkoogniskowego + zestaw audio – jako część 

zadania przedsięwzięcia pn. „Ziemia – mój dom”, realizowanego przez Gminę Praszka (Beneficjent: Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Praszce, ul.  18). Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

(wypełnić w stosunku do tej części na która wykonawca składa ofertę) 

Część 1- tablica interaktywna: 

Cena netto ……………………………………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………….... zł  

Podatek VAT ………………………………………………… zł 

Cena brutto ……………………………………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………… zł) 

Część 2- projektor krótkoogniskowy: 

Cena netto ……………………………………………………. zł  

(słownie: ……………………………………………..……….. zł  

Podatek VAT ………………………………………………… zł 

Cena brutto ……………………………………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………… zł 

Część 3- zestaw audio: 

Cena netto ……………………………………………………. zł  

(słownie: ……………………………………………..……….. zł  

Podatek VAT ………………………………………………… zł 

Cena brutto ……………………………………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………… zł 

 

 

1. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz 

oznakowany znakiem CE (jeżeli dotyczy). 



 

 
3. Oświadczam, że zobowiązuję  się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach określonych przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z zamawiającym. 

5. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr…………………../ KRS pod nr…………………….* 

6. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu  ofertowym.  

7. Oświadczam, że wybór złożonej przeze mnie oferty będzie/nie będzie* prowadzić  u Zamawiającego do 

powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi: ………………………………………………… 

zł 

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) …........................ 

2) …........................ 

  ..................................................................................  

 podpis osoby/ osób uprawnionej /ych  

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz 

wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w 

przypadku: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmów odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT 


