
 

                                                                                                         

Strona | 1 

 

 

Zapytanie ofertowe nr  2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 

 

na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania 
w ramach projektu „Sięgamy wyżej” 

 
Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

 

 

1. Zamawiający  
Fundacja Bieszczadzka  

ul. Rynek 14  

38-700 Ustrzyki Dolne  

tel. +48 13 4697297,  

fax. +48 13 4696290,  

e-mail: biuro@fundacja.bieszczady.pl  

godziny urzędowania: 800 – 1600 
  

2. Opis przedmiotu zamówienia  
Zakupu wraz z dostawą i gwarancją 

LP  Nazwa pomocy 

dydaktycznej  

Opis pomocy dydaktycznej  

1 Laptopy szt 8 

Przekątna ekranu 15,6 cala, pamięć RAM 4 GB, pojemność 

dysku 640GB, (bez oprogramowania systemu operacyjnego, 

pakiet Office) 

2 

Oprogramowanie 

komputerowe do 

laptopa, szt 8 

Oprogramowanie system operacyjny, pakiet Office 

 

 

Termin wykonania zamówienia  
Termin realizacji zamówienia do 31pażdziernika  2014 r.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu  
4.1.O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:  
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a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi,  

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,  

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 17 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

f) spełniają wszystkie oczekiwania wymienione w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia.  

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za 

odrzuconą.  

4.2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za 

odrzuconą. 

 

 

5. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu  
5.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 4.1 i pkt.  

a podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 oraz oświadczenia o braku powiązania 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów 

żądanych przez zamawiającego, o których mowa w pkt. 6, potwierdzających spełnianie tych 

warunków.  

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

„spełnia” –  
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Wymagane dokumenty  

 wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1),  

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 

4 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy,  

 oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,  

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  

 pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.  

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty  
7.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego 

(jako załącznik nr 1). Oferta powinna:  

 zawierać pełną nazwę oferenta,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS 

lub numer innego właściwego dla Wykonawcy rejestru,  

 być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,  

 treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie 

odrzucona,  

 zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT 

obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami (cena brutto oferty 

musi być podana cyfrowo i słownie). Cena uwzględnia cenę towarów, ich dostawy, 

instalacji oraz gwarancji. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Określona jest: łączna kwota brutto ofert wraz ze szczegółową 

kalkulacją każdej pozycji oferty osobno.  

 

 

7.2. Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie www.fundacja.bieszczady.pl  

 

 

 

8. Forma oferty  

  8.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej  

8.2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  

8.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
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dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 

prawdziwości,  

8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,  

8.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

8.6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i 

wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Oferenta należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo 

lub upoważnienie.  

8.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby podpisującej ofertę.  

8.8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.  

 

 

 

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

  

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

9.1. Lucyna Sobańska - koordynator, tel. 13 469 62 90, email:              

l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl 

  

 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców/ wykonawców.  

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  
 

Ofertę oznakowaną następująco: „Zakup wraz z dostawą komputerów i oprogramowania” 

w ramach projektu „Sięgamy wyżej” ”, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta, 

należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: 

 

 

Fundacja Bieszczadzka  

ul. Rynek 14  

38-700 Ustrzyki Dolne  
do dnia 25 września 2014 roku do godziny 12:00.  

W przypadku ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje 

data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (nie data nadania ofert w urzędzie 

pocztowym).  

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.  

 

 

11. Kryteria oceny oferty  

11.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego.  

11.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:  

mailto:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
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 Cena  

 

OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  

Zamawiający wyznaczył kryterium oceny ofert : 

 

Lp KRYTERIUM ZNACZENIE 

 

1 

 

Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu 

wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego  
 

 

100 % 

 

 

12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników  

12.1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.  

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2014 r. o godzinie 14:00 w: siedzibie 

Zamawiającego: ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne  

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę 

oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. Następnie odbędzie się ocena ofert  

12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

12.5. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.  

12.6. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego oraz opublikowane 

na stronie internetowej Zamawiającego: www.fundacja.bieszczady.pl  

12.7. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.  

 

13. Unieważnienie postępowania  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15. Pozostałe informacje  

15.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych  

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany 

lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom 

niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail).  
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Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania Ofertowego będą wymagały 

zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na 

dokonanie zmian w ofercie.  

15.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach 

publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

16. Finansowanie  
Zamówienie jest finansowane ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 

projektu „Sięgamy wyżej” Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  

 

17. Płatnik  
 

Fundacja Bieszczadzka  

ul. Rynek 14  

38-700 Ustrzyki Dolne  

NIP: 6881245689  

REGON 371165802  

KRS 0000180514  

 

18. Załączniki:  

 formularz ofertowy,  

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z zamawiającym  

 wzór umowy 

 


