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SP7.261.06.2019 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 
euro na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku w pomoce dydaktyczne i 
narzędzia do pracy w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole 
Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu na szacunkową 
wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN netto, zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5.2. zasada 
konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  zwanych dalej „Wytycznymi”  
 
Zakup 33 komputerów przenośnych - laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym do pracowni 
komputerowych oraz sal przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej 
dla Szkoły Podstawowej nr 7  z Oddziałami Integracyjnym w Ełku 

 
Zgodnie z normami zawartymi w wytycznych, zapytanie ofertowe zostało upublicznione na oficjalnej stronie 
internetowej zamawiającego tj. Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku oraz w Bazie 
konkurencyjności. 
 
Kod CPV:  
30213100-6 komputer przenośny 
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
NABYWCA:  Gmina  Miasto  Ełk   ul.  Marszałka  J.  Piłsudskiego  4   19-300  Ełk   NIP  848-182-54-38   
ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku ul. Jana  Kilińskiego 48, 19-300 Ełk   
 Nazwa Programu: projekt „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7   z 
Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 
 
  
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :  

A. Laptopy -33 szt.  
B. Oprogramowanie do Laptopa -33 szt.  

2. Wymagania w zakresie innych cech:  
A. komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,  
B. urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;  
C. do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, 
D. wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z systemem 

operacyjnym i antywirusowym u beneficjenta końcowego (pod wskazanym adresem przez 
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zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu i 
aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego,  

E. inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz do formularza 
ofertowego.  

3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego do formularza ofertowego)  
4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego z określeniem ilości zamawianego 
sprzętu została określona w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  
5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym 
parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowią 
wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze 
parametry sprzętu.  
6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego 
sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.  
7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie przedmiotu 
zamówienia wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu 
załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
II.   ZASADY  PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikacyjności wydatków w ramach projektu „Moja przyszłość-
rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7  z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” 
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 
2014-2020 
2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
3.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 
4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone. 
 
III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki odpowiadające 
przedmiotowi zamówienia, a w szczególności:  
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają ich posiadania.  
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony 
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3  
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony 
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3  
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony 
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3  
 
IV. OPIS PRZYGOTWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:  
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty polskiej.  
1. Miejscem dostawy zamawianych produktów jest:   Szkoła Podstawowa nr 7  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ełku, ul Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk 
2.   Wykonawca dostarczy, zamówiony przedmiot w dniach i godzinach pracy Szkoły, 
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3.   Zamawiający jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako 
podatnik VAT czynny. 
4.   Zamówienie zostanie sfinansowane w ramach Projektu pt. „Moja przyszłość-rozwój kompetencji 
kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7  z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego                               
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  Katarzyna Badorek, e-mail: 
ksiegowosc.sp7@interia.pl  
5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
6. Oferta powinna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, czytelnie, w języku 
polskim. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym.  
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.  
8. Opis sposobu przygotowania ofert:  
Miejsce i termin składania ofert:  
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście w Szkole Podstawowej nr 7  z Oddziałami 
Integracyjnymi  w  Ełku  (sekretariat)  do  dnia  09.05.2019  r.  do  godz.  12:00;   elektronicznie  -  e-mail  
ksiegowosc.sp7@interia.pl, lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Ełku ul. Jana  Kilińskiego 48, 19-300 Ełk   
 
V.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 
1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 
realizacji projektów . 
2. Zamawiający przewiduje, iż dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                             
w postępowaniu. 
3.  Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz 
kryteriów oceny ofert opisanych w Zapytaniu, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 
rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, 
4.    Wykonawca jest związany 30 dniowym terminem obowiązywania oferty. Bieg terminu związania 
oferta rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert. 
5.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie obowiązki niezbędne do realizacji 
dostawy, w szczególności podatek VAT, transport, ubezpieczenie oraz wszelkie inne nie wymienione                      
z nazwy a niezbędne do wykonania zamówienia. 
6.   W ofercie należy wskazać cenę brutto i netto realizacji całego zamówienia.  
7.    Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu realizacji dostawy tj. po protokolarnym odbiorze 
zamówienia bez zastrzeżeń oraz dostarczeniu potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej, pod względem rachunkowym i formalnym, faktury. 
 
VI.     KRYTERIUM OCENY OFERTY 
1.  Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium:  
1)  Cena – 60%, max 60 pkt. 
2)  Jakość, funkcjonalność, parametry techniczne oferowanego produktu zgodnie z opisem - 20%  max 
20 pkt. 
3)  Termin dostawy 10%,  max 10pkt. ( do  7 dni – 10 pkt; do 14 dni -5 pkt; do 21 dni-0 pkt.)   
4)  Okres gwarancji 10%, max 10 pkt. (5 lat- 0p pkt; powyżej 5 lat - 10 pkt. ) 
VII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim i czytelnie wg Zapytania- załącznik                     
nr 1  
Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Zapytaniu. 
Proponowana cena winna być wyrażona w PLN,  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 

mailto:ksiegowosc.sp7@interia.pl
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VIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.       Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO 
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych. 
2.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.               
3. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty, po terminie składania ofert, może 
stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na 
skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty,                     
a następnie wycofanie się). 
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 
zwrotowi. 
5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku 
rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 
6.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Zapytania 
ofertowego, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość 
punktów według kryterium oceny oferty. 
7.   O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
8.   Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
9.   W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie 
przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uplasowała się kolejnej pozycji 
rankingowej oceny ofert. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
1)    dokonania zmian treści niniejszego Zapytania ofertowego, w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert; dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane w 
sposób w jaki było ogłoszone Zapytanie ofertowe i będą wiążące; 
2)   wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń; 
3)   dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty)    oczywiste omyłki pisarskie, 
obarczonej wadą niemożliwą do wyeliminowania przez Zamawiającego                                                                         
i dokonania innych zmian, jeśli będzie to niezbędne w celu ochrony interesu publicznego lub interesu 
Zamawiającego.  
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.  
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 
Ul. Jana Kilińskiego 48 
19-300 Ełk 
tel.: 87 732 60 90,  
e-mail: sp7.elk@edu.pl 
http://www.sp7.elk.pl/ 
2) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu  
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni  
(tj. pomocy dydaktycznych) dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  w Ełku. 
Wyposażenie dotyczy pracowni: biologicznej, fizycznej, chemicznej i geograficznej prowadzonym w 
trybie zasady konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju. 
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3) w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.   
5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
6) 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 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; 
7) 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. 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy 
2. załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu 
3. załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy 
4. załącznik nr 4-  wzór umowy 

 


