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 Nowogród Bobrzański, dnia 30.11.2017 r.  

GKZ.041.19.2017.MK 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 
euro na: Dostawę sprzętu informatycznego w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”; zgodnie z umową 
nr 298/2017 z dnia 27.10.2017 r.  
 

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 
ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobrzański 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla postępowań o wartości 
szacunkowej poniżej 30 000 euro; zgodnie z §3 Zarządzenia nr 111/2016 Burmistrza Nowogrodu 
Bobrzańskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków 
publicznych. 
3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim tj.: http://nowogrodbobrz.pl/ 
 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę sprzętu informatycznego w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu informatycznego do: 

 Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – wg załącznika nr 1 do zapytania 

 Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim – wg załącznika nr 2 do zapytania 
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 Szkoły Podstawowej w Niwiskach – wg załącznika nr 3 do zapytania 

 Szkoły Podstawowej w Drągowinie – wg załącznika nr 4 do zapytania 
 

 
 
IV. Oferty częściowe i wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
V. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający ustala ostateczny termin wykonania zamówienia do dnia 22 grudnia 2017 roku.  
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

 
 
VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 
 
A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców osobowo lub 
kapitałowo powiązanych z Zamawiającym.  
Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania 
wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.: 
a) przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami 
wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 



 
 

 

 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
 

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 
e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziny urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, 
piątek.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 

 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
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; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz 
z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące załącznik do Zapytania ofertowego. 

 
VIII. Przesłanki odrzucenia oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:  
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2. została złożona przez podmiot:  

a) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa 
w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, 

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
4. stwierdzi, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia bądź materiały nie spełniają 
warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 
5. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, chyba że Zamawiający postanowi 
zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty. 
 
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
2. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia można uzyskać: 

 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 16 (w godzinach urzędowania), 

 telefonicznie pod numerem 68 329-09-62 wew. 136, 68 327-66-10 (w godzinach 
urzędowania), 
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 e-mail: m.karczewska@mowogrodbobrz.pl,   
3. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami oraz 
udzielania wszelkich wyjaśnień jest  
Milena Karczewska – inspektor ds. zamówień publicznych 
- 68 329-09-62 wew. 136, 68 327-66-10 
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej. 
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu ich składania. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składnia ofert. 
 
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 
b) Oświadczenia wskazane niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Wykonawca sporządza ofertę, pod rygorem nieważności, w języku polskim. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
7. Oferta winna być sporządzona nieścieralnym atramentem lub tuszem, napisana ręcznie, na 

maszynie lub w formie wydruku komputerowego. 
8. Wymaga się, by oferta wraz z załącznikami (oświadczenia i dokumenty) była podpisana przez 

osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
w imieniu Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w tym przypadku 
upoważnienie do reprezentowania Oferenta musi być dołączone do oferty). Jeśli dokument 
przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z 
oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy na zewnątrz. 

9. Miejsca oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być 
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

mailto:m.karczewska@mowogrodbobrz.pl
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Powyższe dokumenty powinny zostać złożone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 
 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierską lub osobiście w Urzędzie do dnia 

06.12.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Dostawa sprzętu informatycznego w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 

– „Aktywna tablica” 

2. Miejscem składania ofert jest: 
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim – Biuro podawcze 
ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobrzański 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny 
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 
data jej złożenia, czy wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu. 
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
1. Cena oferty to cena brutto. 
2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję 

określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Należy podać osobną 
cenę dla każdej ze szkół, ponieważ umowy będą zawierano osobną z każdą ze szkół.  

4. Cena podana w sposób określony w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie 
koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową 
oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, 
upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia. 

5. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą brutto dla przedmiotu zamówienia 
(obejmującą rzeczywistą stawkę podatku od towaru i usług VAT, stosowaną w obrocie 
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gospodarczym dla danego przedmiotu zamówienia), cenę netto, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie. 

6. Zamawiający nie określa stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do jej 
określenia w formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określenie 
w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 
stanowi błąd w obliczeniu ceny, co prowadzi do odrzucenia oferty. 

 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą jeno kryterium, tj.:  

CENA = 100% 
 

kryterium – cena może uzyskać  maksymalnie 100 punktów. Oferty zostaną ocenione wg 
poniższej formuły matematycznej: 

C1= (Cn/ Co) * 100 pkt 
oznaczenia :  
C1-liczba punktów za cenę 
Cn- cena brutto najtańszej oferty 
Co - cena brutto ocenianej oferty 
 

 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej. 
 

 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Zamawiający udostępni informacje, o których mowa powyżej, również na stronie 
internetowej http://nowogrodbobrz.pl/.  
 

2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybierać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
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XVII. Wykaz załączników  
 
Załącznik 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik 4 – Wzór umowy 
Załącznik 5 – Przedmiar robót 
Załącznik 6 – Projekt zagospodarowania 

 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 
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Załącznik nr 1 
.................................................  
(pieczęć wykonawcy)  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
PONIŻEJ 30.000 EURO 

 
Dane dotyczące wykonawcy:  
Nazwa............................................................................................................................................  
Siedziba.........................................................................................................................................  
Nr telefonu/faks.............................................................................................................................  
nr NIP.............................................................................................................................................  
nr REGON.......................................................................................................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego:  
Gmina Nowogród Bobrzański 
Ul. Słowackiego 11 
66-10 wogród Bobrzański 
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  
„Dostawa sprzętu informatycznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 
 
za kwotę:  
wartość netto .................................. zł  
(słownie: .....................................................................................................................................)  
kwota podatku VAT ............................. zł  
cena brutto ................................. zł  
(słownie ..............................................................................................................................)  
 

Lp. Nazwa Szkoły Nr załącznika Cena brutto 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

1  
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2. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

2  

3. Szkoła Podstawowa 
w Niwiskach 

3  

4. Szkoła Podstawowa 
w Drągowinie 

4  

 
Razem 

 

 
 
Termin płatności faktur: 30 dni  
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia do dnia 22 grudnia 2017roku. 
Zobowiązuję się udzielić gwarancji jakości na okres wskazany w załącznikach nr 1 , 2, 3, 4 do 
zapytania ofertowego .  
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, dołożyliśmy należytej staranności przy przygotowywaniu oferty oraz posiadamy 
konieczne informacje, potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w zapytaniu ofertowym.  
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić 

  



 
 

 

 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
 

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 
e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziny urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, 
piątek.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 

 

Załącznik nr 2  
 
 

…………….., dn. …………... 
.................................................  
      (pieczęć wykonawcy)  
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 

tablica”, oświadczamy, że podlegamy/nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania. 
 
 
 
 

__________________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


