
PIJtsLICZNA §ZKOŁA POD§TAITO\TA
z Oddziałem Pzedszkolnym w Bąkowie

i Pndsztotnyrn Oddżałem Zamiejscowym w Bładaczu

ul. Kasżancwa 1, 46-233 Bąków
tel.77 Ą17 49O2

PSPBĄK 26.o3.202L Bąków, 25.1,1.2021, r.

zaproszenie do złożenia ofertv cenowei

do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości kwoty 130 Ęs. złotych
l. Adres inazwa Zamawiającego:

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem
Zamiejscowym w Biadaczu

ul. Kisztanowa I,46-233 Bąków

ll. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie procedury udzielania
zamówień publicznych w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i

Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu, których wartość szacunkowa nie przekracza
równowartości 130 tys. PLN.

lll. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady
Ministrów z dnla 29 września 2O21, r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek
samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu §zkolnej infrastruktury -,,Laboratoria
przyszłości" dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i

Przedszkolnym Oddziałem Za m iejscowym w Biada czu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39162100-6 - pomoce dydaktyczne;

39L6ZI,L0-9 - sprzęt dydaktyczny,

39162200-7 - pomoce artykuły szko|ne,

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny,

Wykaz pomocy dydaktycznych stanowi załącznik nr ]_ do Zapytania.

lV. Termin realizacji zamówienia :

fl do 31 grudnia 2O2Ir. - IO0% wartości zamówienia

V. WARUNK| UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY sPEŁNlANlA
TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wvkonvwania określonei działalności lub czvnności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, iż posiada

uprawnienia do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, iż dysponuje
wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.
Potenciał technicznv: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, iż dysponuje
potencjałem do wykonania zamówienia. t

Osobv zdolne do wvkonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca oświadczy,
iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż jest w sytuacji ekonomicznej,
finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia i iż nie jest wykluczony z ubiegania
się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, w szczególności poprzez: . uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, . posiadanie udziałów lub co najmniej I0% akcji, . pełnienie funkcji czlonka organu



nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocni[ą o 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.
Dodatkowo należy zlożyć oświadczenie, iż wykonawca nie jest podmiotem wykluczonym ze względu na
naruszenie przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym

Vl. Warunkigwarancji:
- min 24 miesiące.

Vl!. Kryteria oceny ofert:

LI ldLL uiace krvteria ocenv ofert i ich znacze le
Lp. kryterium znaczenie w %

1, cena - C 100

razem 100

Vlll. WARUNK! REALlzAcrl UMoWY
1. Termin dostarczenia pomocy objętych specyfikacją okreś|ony został najpóźniej na dzień 31.12 ,2o2L r.

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty prześle wykonawcy, którego oferta została

wybrana, zawiadomienie na adres e-mail podany w ofercie o zamiarze podpisania umowy. Następnie

wyznaczy termin 5 dni roboczych na podpisanie upovvy - w siedzibie zamawiającego lub, o ile
wybrany oferent wyrazi taką wolę, przesyłając pocztą elektronicznąwzór umowy z prośbą o odesłanie
podpisanych 3 egzemplarzy pocztą kurierską. Zamawiający przekaże wykonawcy podpisany ze swojej

strony egzemplarz umowy pocztą kurierską bezzwłocznie. W przypadku niepodpisania umowy przez

wykonawcę,Zamawiający wezwie wykonawcę jednokrotnie za pośrednictwem poczty e-mail na adres
podany w ofercie i wyznaczy dodatkowy termin 3 dni roboczych na podpisanie umowy w powyżej

opisanej procedurze, a jeżeli wówczas wykonawca nie podpisze umowy, to zamówienie zostanie
powierzone oferentowi, którego oferta została oceniona jako kolejna.

2. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami

osób trzecich, muszą posiadać deklaracje zgodności, wymagane prawem dopuszczenia, posiadać

dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim i posiadać okres
gwarancji udzie|ony przez wykonawcę nie krótszy niż 2 lata.

3. Wykonawca dostarczy całość pomocy objętych zamówieniem do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
poinformowaniu Zamawiającego o terminie dostawy z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
Dostawa jest możliwa w dni robocze od 8.00 do 1"5.00 (planując dostawę wykonawca musi uwzględnić
czas niezbędny na zweryfikowanie kompletności dostawy). Weryfikacja kompletnośc* dostawy polegać

będzie na przeliczeniu poszczególnych artykułów, sprawdzeniu czy nie są uszkodzone, czy opakowania
zawierają wymagane opisy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Przed

dokonaniem płatności w terminie 14 dni Zamawiający zweryfikuje jakość dostawy pod względem
zgodnoŚci parametrów dostarczonych pomocy z parametrami ujętymi w specyfikacji zamówienia.
W przypadku niezgodności z parametrami ujętymi w specyfikacji zamówienia, Zamawiający wezwie
wykonawcę do wymiany wskazanych artykułów (odbiór i dostawa na koszt wykonawcy) i wyznaczy na

to termin 14 dni. W takiej sytuacji płatność za pomoce, sprzęty i materiały zostanie pomniejszona w
sposób proporcjonalny, jednakże nie mniej niż o 20% wartości zamówienia .Zatrzymana kwota zostanie
uregulowana bezzwłocznie po dostarczeniu pomocy, sprzętów i materiałów odpowiadających
parametrom specyfikacji. Nie ogranicza to regresu przy_sługującego Zamawiającemu zgodnie
z kodeksem cywilnym w przypadku ujawnienia się wad w okresie późniejszym.

lx. zMlANA UMoWY
Zamawiający przewiduje ,możliwość zmiany umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń
spowodowanych działaniem siły wyższej. Zmiany nie będą zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia



oraz jego warunkóW ani naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

X. Wykaz dokumentów iwarunki udziafu w postępowaniu:

Wykonawca składa następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz ido

zaciągania zobowiązań formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1", który zawiera:
d nazwa idane Wykonawcy,
ff ofertę cenową na wykonanie całego zakresu zamówienia,
d powyższa cena (brutto i netto) będzie wyrażona w złotych,
fl oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku przesłanek

wykluczenia z postępowania.

Xt. Termin i miejsce składania ofert:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem

Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu, ul. Kasztanowa 1,

46-233 Bąków, do dnia 3O.LL.2O2L r, do godz. 12:00,
b) elektronicznie na adres: psp.bakow@ao.kluczbork.pl (zeskanowane dokumenty z podpisamiw formie

pliku PDF) do dnia 31.11-.2021, r., do godz. 12:00.

Xll. lnformacje dodatkowe:
Postanowienia umowy:
1) Zamawiający zastrzega sobie zastosowan je w treści umowy zapisów dotyczących:

- terminu wykonania , '
- zakres isposobu wykonania dostawy,
- zasad fakturowania i terminu płatności,
- odpowiedzialności Wykonawcy za wykonaną dostawę,

2) W treści umowy zostaną określone okoliczności stosowania kar umownych w przypadku
nierzetelnego wykonania usługi.

xl!l. RozLlczENlA
1. Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie składniki, podatki, koszty dostawy i udzielonych co

najmniej dwuletnich gwarancji. Zamawiający zapłaci wykonawcy należność na podstawie
otrzymanej faktury/faktur w terminie 30 dni od daty dostarczenie faktury/faktur. Brak
jakiegokolwiek elementu dostawy oznacza jej niekompletność i upoważnia Zamawiającego do
naliczania kar umownych.

2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem umowy
zplzyczyn leżących po stronie wykonawcy w przypadkach iwysokościach:
a) za opóźnienie w realizacji kompletnej dostawy (kompletnej, tj. obejmującej pełny zakres

pomocy/ sprzętów i materiałów objętych specyfikacją| - za każdy dzień opóżnienia I%
' wańościumowy.

b) za opóźnienie w wymianie artykułów, których parametry zostały zakwestionowane, ponad
wyznaczony termin 14 dni - L%o zatrzymanej kwoty adekwatnej do ilości artykułów nie
spełniających pa ra metrów.

3. Oferent wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności za pomoce.
4. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia

od umowy.

XlV. W sprawie zamówienia informacji udziela sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem

Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu- tel.77 4L7 49 02,

e-mail: psp,bakow@ao.kluczbork.pl

XV. KlauzuIa informaryjna:

Zgodnie z art. L3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2OL6l679 z dnia 27
kwietnia 2Ot6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne



rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem
Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu, ul. Kasztanowa 1_,

46-233 Bąków, iod@ao.kluczbork,pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- obowiązek podania pizez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym wynikającym z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 ;

- na podstawie ań. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust. 2 RODO;

- 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. L7 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, wpbec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

załaczniki:

1. Wykaz pomocy dydaktycznych.

2. Formularz ofertowy na wykonanie dostawy.
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