Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku

Powroźnik, 13 grudnia 2021r.
pieczęć komórki organizacyjnej

Znak sprawy: ZSP.ZP - 4/2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Zakup i dostawę wyposażenia szkoły w ramach zadania „Laboratoria

Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Powroźniku – Zakup wyposażenia do szkoły”.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) – wartość zamówienie nie przekracza kwoty 130.000zł .
Zamawiający:
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku
Adres do korespondencji:
Powroźnik 42, 33-370 Muszyna
tel./ faks 18 534 91 93
e-mail: zsp_powr@poczta.onet.pl
1. Nazwa i rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 130 000,00
zł „Zakup i dostawę wyposażenia szkoły w ramach zadania „Laboratoria Przyszłości” w Szkole
Podstawowej w Powroźniku – Zakup wyposażenia do szkoły”.
2. Zamawiający zastrzega, że:
a. prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość netto nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł;
b. postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziału 5 Regulaminu udzielania Zamówień
Publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 9/2017/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Powroźniku z dnia 12 grudnia 2017r.
3. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (poniżej 130.000 tys zł.)
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż:
1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Powroźniku, Powroźnik 42, 33-370 Muszyna, 18 534 91 93.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości zawarcia umowy.
9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w

tym

profilowaniu,

o

czym

stanowi

art.

22

ogólnego

rozporządzenia

o ochronie danych osobowych.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawę wyposażenia szkoły w ramach zadania
„Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Powroźniku – Zakup wyposażenia do
szkoły”.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
5. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu jej podpisania.
6. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:
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Edyta Garwol
Jolanta Czachura
tel: 18 534 91 93
e-mail: zsp_powr@poczta.onet.pl
7. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch
miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
8. Termin składania ofert i ich formy
1) Wykonawca winien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do zapytania ofertowego), podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
2) Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny
lub opisany pieczątką imienną.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej na adres
zsp_powr@poczta.onet.pl
6) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w terminie do dnia 20 grudnia 2021r. godzina
13.00.
8. Wymagane w postępowaniu dokumenty i oświadczenia:
1) Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego.
2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach oraz
doświadczenie, jak również wyposażeniu technicznym niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia.
9. Warunki udziału w postępowaniu, które będą decydować o wyborze oferty
1) Wykonawca określi cenę brutto i netto za wykonanie zakresu, o którym mowa w pkt. 1.
2) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
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3) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wybiera ofertę, która spełnia wszystkie warunki techniczne zamówienia,
zawiera najniższą cenę - 100%
10. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
1) O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną
(numer telefonu, e-mail należy podać w załączniku nr 1).
2) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Jolanta Czachura,
tel. 18 534 91 93, e-mail: zsp_powr@poczta.onet.pl
11. Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty/unieważnienie postępowania przez
Zamawiającego:
1) Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
2) Odrzucenie oferty postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji,
jeżeli:
a) złożona oferta jest niezgodna z zapisami zawartymi w zaproszeniu,
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Oświadczenie– zał. nr 2
3. Wzór umowy – zał. nr 3
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Powroźnik, dnia …….…………..

Znak sprawy: ZSP.ZP-4/2021

FORMULARZ OFERTY
1. Nazwa i adres WYKONAWCY
Nazwa: ………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu:………………………………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………
Nr Rachunku Bankowego: …………..…………………………………………………..
2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cena netto: ……………………………………. zł.
podatek VAT: …………….……………………zł.
cenę brutto: ……………………………………zł.
słownie brutto: ………………………………………………………………zł.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty są:


aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,



kosztorys ofertowy.
………………………..……………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.

Nazwa

1 Drukarka 3D do
Pracowni Druku 3D
SkriLab

Ilość/J.m.

Opis

1 szt. Interdyscyplinarna pracownia druku 3D od Skriware wraz z
obudową dydaktyczno-metodologiczną przystosowana do pracy
stacjonarnej, jak i do edukacji hybrydowej pomoże w szkole
stworzyć Laboratorium Przyszłości.
• Drukarka 3D Skrinter
Drukarka z intuicyjnym interfejsem i w pełni automatycznym
procesem wydruku.
System operacyjny: Android Obsługiwane systemy operacyjne:
Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze
Pakiet oprogramowania: Z-SUITE Menu w języku polskim
Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm Głowica: Pojedyncza, V3
Procesor: Quad Core Łączność: WiFi, Ethernet, USB
Obsługiwane materiały: PLA, ABS, PET, TPU, NYLON, ASA,
HIPS, GLASSBEND
Technologia druku: LPD technologia warstwowego nakładania
stopionego materiału
Wbudowana kamera
Podgrzewany blat
Zaawansowany system chłodzenia• Gwarancja 24 miesiące
• Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej
i drukowanej
• Warsztat wdrożeniowy
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Pracownia Druku 3D
SkriLab

1 szt. W zestawie do Pracowni Druku 3D:
10 x Filamenty PLA &ndash; łącznie aż 7,5 kg w 10 różnych
kolorach! (możliwość dokupienia dodatkowych filamentów
uzupełniających)
-

Skrimarket

2
Biblioteka gotowych do druku modeli 3D,
e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego
i metodologii STEAM
gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę,
geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie
wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową,
prezentacje multimedialne dla uczniów,
karty pracy dla uczniów,

3 BeCreo - zestaw z
mikrokontrolerem

5 szt. BECREO KIT &ndash; ZESTAW KONSTRUKCYJNY Z
MIKROKONTROLEREM, CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI
Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki,
mechatroniki i elementów robotyki do wykorzystania na zajęciach
techniki, informatyki, fizyki oraz na innych przedmiotach.

Łączy się z innymi zestawami konstrukcyjnymi np. LEGO®
Umożliwia współpracę z drukarkami 3D
Współpracuje z różnymi robotami edukacyjnymi
Otwarty ekosystem ARDUINO
Obudowa metodyczna w języku polskim zapewnia wsparcie w
postaci materiałów dostępnych online i do druku, są to m.in.:
BECREO WiKi &ndash; platforma z bazą materiałów
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4 Stacja lutownicza
HOT AIR z grotem
2w1

1 szt. Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem
LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem
się ładunku elektrostatycznego. Parametry minimalne stacji
lutowniczej: · Moc: 75W Napięcie zasilania:
220-240V~50Hz · Zakres temperatur: 200-480°C · Dokładność
temperatury: +/- 1°C · Czas nagrzewania: 15 s do 350°C
Parametry minimalne stacji hot air: · Moc: 750W · Napięcie
zasilania:
220-240V~50Hz · Zakres temperatur: 100-480°C · Dokładność
temperatury: +/- 2°C · Przepływ powietrza 120 l/min · Czas
nagrzewania: 10 s do 350°C

5 Aparat fotograficzny
do wideoblogów

1 szt. Parametry minimalne:· Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS®
typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2 Piksele:
około 20,1 megapiksela· Obiektyw: ZEISS Vario-Sonnar® T*
złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych,
w tym soczewka AA) ·

6 Statyw do aparatu i kamery

1 szt.

Parametry minimalne: · ZastosowanieFoto, Video 3D · Pasmo:
1/4" (6.4 mm) · Dodatkowa funkcja: Leveling device · Głowica
statywu: 3D: 3-Way Head · Maksymalne obciążenie: 500 g ·
Materiał: Aluminium
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7 Mikrofon
kierunkowy

1 szt.

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który
zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do wideo.
Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu
przenoszonego mechanicznie.

8 Mikroport Saramonic Blink
500 B1

1 szt.

9 Gimbal do aparatu
fotograficznego i
kamery

1 szt. Kompaktowy stabilizator dla aparatów bezlusterkowych i DSLR
Gimbal, Statyw plastikowy, Płytka montażowa, ·Podpora
obiektywu, odwyższenie aparatu, · Kabel zasilający USB-C
Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB,

10 Laptop Acer Chromebook
Spin 512

1 szt. Laptop o parametrach minimalnych: Ekran o przekątnej 12 cali,
Procesor: Intel Celeron N4120, Pamięć RAM: 4 GB Dysk: 32 GB
eMMC, Złącza: USB 3.2, USB-C
System operacyjny: Google Chrome OS

11 Zestaw
oświetleniowy:
Lampa SOFTBOX
ze statywem i
żarówką
12 LEGO® Education
SPIKE™ Essential

1 szt. oprawa oświetleniowa światła stałego SOFTBOX o wymiarach
minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum
65W oraz statyw studyjny. Wymiary czaszy: min. 40x40cm ·
Mocowanie żarówki: gwint E27 · Żarówka: min. 65W ·
Temperatura barwowa:5500K · Wysokość robocza: max. 230cm ·
Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia ·
Odbłyśnik: Wewnętrzny
6 szt. Zestaw LEGO® Education SPIKE™ dla uczniów klas 1-3 szkoły
podstawowej
Zestaw do zajęć i aplikacja

13 LEGO® Education
SPIKE™ Prime -

6 szt. Zestaw LEGO® Education SPIKE™ dla uczniów klas 4-8 szkoły
podstawowej. Zestaw do zajęć i aplikacja

14 Tablet Lenovo 7 cali

7 szt. Parametry tabletu:
• Ekran: 7", Multi-touch 5-punktowy
• Procesor: Wydajny 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3
GHz
• Pojemność: 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
• Pamięć RAM: 1 GB
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji GPS, który
działa bez dostępu do internetu
• Czytnik kart pamięci microSD/SDHC (możliwość rozbudowy do
64 GB)
• Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix
• System: Android 5.0 Możliwa zmiana parametrów.
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Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Umowa nr ..............
zawarta w dniu …................... roku pomiędzy:
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Powroźniku z siedzibą Powroźnik 42, 33-370 Muszyna
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora – Edytę Garwol
a: ………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
„Zakup i dostawę wyposażenia szkoły w ramach zadania „Laboratoria
Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Powroźniku – Zakup wyposażenia do szkoły”.
1.

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wykonanie i montaż zakupionego wyposażenia w
Szkole Podstawowej w Powroźniku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2.
3.
§2
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad jakościowych, Wykonawca wymieni wadliwy
przedmiot zamówienia, na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
§4
Podpisanie protokołu odbioru następuje po wykonaniu pracy.

GWARANCJA
§5
1. Wykonawca na przedmiot umowy udzieli gwarancji jakości na co najmniej 2 lata.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji gwarancyjnych napraw. Wszelkie koszty
związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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TERMIN REALIZACJI UMOWY
§6
1. Termin realizacji umowy: 31 marca 2022r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień zakończenia prac
montażowych i zgłoszenia odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, Wykonawca usunie wady w ciągu 5 dni
roboczych. W takiej sytuacji odbiór dokonany zostanie po usunięciu wad.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§7
1. Za wykonanie umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
……………zł brutto (słownie…………………). Powyższa kwota obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
umowie i ofercie Wykonawcy.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawienie przez Wykonawcę faktury według
danych wskazanych przez Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze końcowym.
§8
1.

Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (wystawionej
na dzień 30 grudnia 2021r) przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

2. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§9
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do napraw
gwarancyjnych i usunięcia wad.
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KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
§ 10
1.

W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

2. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,25
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 .
§ 11
Spory wynikające i związane z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a gdy te nie przyniosą rezultatu poddają je pod
rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Wykonawcy, 1egz.
dla Zamawiającego).

Zamawiający:

Wykonawca:
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