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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postanowienia ogólne 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku 

technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 

 

Tytuł postępowania 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia 

kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 

 

Dane Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ekonomii i Usług 

im. Natalii Gąsiorowskiej 

93-533 Łódź 

ul. Astronautów 19 

e mail: projekt_azymut@op.pl 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego 

               
1. Monitor komputerowy – 2 szt  

2. Komputer  stacjonarny – 2 szt  

3. Komputer przenośny  1 szt  

4. Komputer przenośny – 15 szt 

5. Tablet – 15 szt 

6.  Tablica multimedialna – 1 szt  

7. Projektor multimedialny – 1 szt 

8. Projektor multimedialny – 1 szt 

9. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sz 

10. Zestaw nadajnik dla pilota/ przewodnika 1 sztuka plus odbiorniki dla turystów: 15 sztuk – 1 

zestaw 

11. Kamera cyfrowa – 1 szt 

12. Niszczarka – 1 szt 

13. Telefon/fax – 1 szt  

14. Tablica suchościeralna – 1 szt 

15. Ekran – 1 szt  
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Kody CPV: 

Główny: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 

Kody uzupełniające: 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

 

 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia ( tzw. OPZ), zostały  

wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje lub specyficzne pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, 

które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający 

dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w 

opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 

wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 

funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub 

nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 

produktu, metody, itp.  

 

W ofercie można przyjąć urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o 

parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w OPZ. 

Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 

itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii 

itp. opisanych w treści programu funkcjonalno-użytkowego i załącznikach do niego  za pomocą znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz w załączniku nr 2 – Wzór umowy. 

 

Termin realizacji zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia oraz zainstalować go w terminie 7 dni 

roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia – szczegółowe zasady zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy znajdują się we Wzorze Umowy, będącym załącznikiem nr 2 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego 

 

Miejsce realizacji zamówienia  

 siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomii i Usług, im. Natalii Gąsiorowskiej, 93-533 Łódź 

ul. Astronautów 19 
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i  o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

 

 

Kryteria oceny ofert, informacje o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert, zasady 

wyboru oferty najkorzystniejszej, zasady unieważnienia postępowania 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria: 

Kryterium: Cena brutto – 70 % 

Kryterium: Przedłużenie gwarancji jakości i rękojmi– 30% 

 

Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu zasady, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy 

bilans ceny i pozostałych kryteriów pozacenowych jest ofertą najkorzystniejszą. 

 

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:  

W = Wci + Wgi  

gdzie: 

W   – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach 

Wci – liczba punktów przyznana w ramach kryterium ceny 

Wgi –liczba punktów przyznanych w ramach kryterium Przedłużenie gwarancji jakości i rękojmi  

 

Dla oceny punktowej ofert w kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: 

Wci = (Cmin / Ci) x  Wmax 

gdzie: 

Wci    -  liczba punktów oferty badanej 

Cmin   -  cena minimalna 

Ci   -  cena badana 

Wmax   -  70  (maksymalna liczba punktów) 

 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 

Ocena punktowa ofert w kryterium „Przedłużenie Gwarancji jakości i rękojmi” będzie wyglądała 

następująco:   

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi  

przedstawia się następująco: 

  

 poz.  1, 2, 3, 5, 9 – wynosi 24 miesiące  

 poz. 4 – wynosi 24 miesiące gwarancji producenta, minimum 12 miesięcy gwarancji na baterię. 

 poz. 6 – wynosi 60 miesięcy  

 poz. 7, 8 – wynosi 36 miesięcy  

 poz. 10 – wynosi 24 miesiące  

 poz. 11,12,13,14,15 – wynosi 24 miesiące  
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Zamawiający za przedłużenie gwarancji jakości  i rękojmi (ponad minimalny w/w okres) przyznawać będzie 

następujące punkty: 

- o 6 miesięcy    – 10 pkt 

- o 12 miesięcy  – 20 pkt 

- o 18 miesięcy – 30 pkt 

 

Oferty Wykonawców, którzy zaoferują inne (krótsze) okresy gwarancji jakości  i rękojmi zostaną odrzucone 

jako niezgodne z treścią Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu 

Ofertowym odpowiedniego kwadratu określającego okres gwarancji jakości i rękojmi, albo zaznaczy więcej 

niż jeden kwadrat, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji 

jakości i rękojmi. 

 

Zamawiający zastrzega, że z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą mogą zostać 

przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem.    

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyn, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

 

W przypadku gdy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza nie  dojdzie do 

zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wyboru kolejnej oferty z największym bilansem punktów z obu 

kryteriów.  

 

 

Zasady sporządzania oferty i obliczania ceny  

 

I. Zasady sporządzenia oferty 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. Oferta winna być 

podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dokument, z 

którego wynika umocowanie do złożenia oferty należy złożyć wraz  z ofertą).  

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 

a) Formularz Cenowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków i  o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

c) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy.  

3. Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

4. Wymagany okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

 

II. Zasady wyliczania ceny.  
1. Cenę oferty należy obliczyć na Formularzu cenowym (tabela) stanowiącym załącznik nr 5 do 

Zapytania ofertowego , a następnie cenę oferty należy wpisać na Formularzu ofertowym – liczbowo 

( pod pozycją IV). Cena musi zawierać dane o podatku VAT. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Cenowym. Brak 

wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza Cenowego oraz dokonywanie 

zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian 

do formularza cenowego.  

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a 

w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane 

informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w 

niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  

4. Cena podana w  formularzu ofertowym winna być  wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po 

przecinku 

5. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.   o   podatku od 

towarów  

i usług. 

6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu 

ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

 

 

Dane wykonawcy:  

………………………………………..     

Zespół Szkół Ekonomii i Usług 

im. Natalii Gąsiorowskiej  

ul. Astronautów 19  

93-533 Łódź  

Oferta w postępowaniu na: 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia 

kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 

 

Nie otwierać przed dniem 16.11.2017r. do godz. 11:00 
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Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej ul. Astronautów 19, 

93-533 Łódź -  w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2017 r. roku, godz. 10.00. 

Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o 

tym fakcie Wykonawcy.  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i 

oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

Określenie warunków istotnych zmian umowy  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Szczegółowe informacje na temat warunków  istotnych zmian umowy znajdują się we Wzorze umowy, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

 

Oferty częściowe i wariantowe  

Zamawiający  nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

 

Zamówienia uzupełniające w rozumieniu pkt 8 lit. h), podrozdziału 6.5 Wytycznych
1
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o jakich mowa w  pkt 8 lit h) podrozdziału 6.5 Wytycznych 

.Podrozdział 6.5. pkt 8 lit. h) dotyczy usług i robót  budowlanych, a niniejsze postępowanie dotyczy dostaw.  

 

 

Spis załączników 

1. załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

2. załącznik nr 2 – Wzór umowy  

3. załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  

4. załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i  niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z 

udziału w postępowaniu 

5. załącznik nr 5 – Formularz cenowy  

 

Łódź, dnia 07.11.2017 r. 

.Dyrektor ZSEiU w Łodzi 

Ewa Baczewska 

 

                                                           
1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (dalej: Wytyczne).  


