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Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 07/2018/CP

ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik
spedytor w pomoce naukowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.
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1. ZAMAWIAJĄCY
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez
rozbudowę bazy sprzętowej pracowni zawodowych. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na
zwiększenie szans absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podział na zadania:
1. Doposażenie pracowni technik spedytor – literatura fachowa
2. Doposażenie pracowni technik spedytor – prenumerata czasopisma
3. Doposażenie pracowni technik spedytor – pakiet edukacyjny
4. Doposażenie pracowni technik spedytor – programy komputerowe
5. Doposażenie pracowni technik spedytor – meble szkolne
W zakresie zadania nr 1 (literatura fachowa):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni zawodu technik spedytor w literaturę fachową, która
została szczegółowo opisana w Specyfikacji Zadania 1.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on
wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik spedytor w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość
i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie
nauki zawodu.
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone
wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja.
Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
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6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym
Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego.

SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (wyposażenie pracowni spedytor – literatura fachowa)
Lp

nazwa

specyfikacja - wymagania minimalne

1

plansze
edukacyjne:
zestaw 25 plansz
do logistyki

Plansze dydaktyczne o tematyce logistycznej, zestaw 25
różnych plansz, każda plansza w rozmiarze 70 x 100 cm
(dopuszczalne różnice w wymiarach do 20%), obustronnie
laminowana, brzeg górny i dolny wykończony metalową
listwą.
Tematyka plansz:
Infrastruktura magazynowa
Struktura procesu cenotwórczego usług transportowych,
logistyka w przedsiębiorstwie
Struktura przepływów logistycznych, struktura infrastruktury
logistycznej
Urządzenia magazynowe do składowania, schemat budowy
oraz wady dyskwalifikujące z obiegu paletę EURO
Urządzenia transportowe i manipulacyjne (szczegółowa
tematyka rozłożona na 4 części, czyli 4 plansze)
Schemat drogi życia opakowania
Informacja w logistyce
Relacja klient- dostawca, luka czasowa w realizacji zamówienia
klienta
Tworzenie części rotującej zapasu, główne różnice pomiędzy
przewozami całopojazdowymi oraz drobnicowymi
Klasyczne realizacja przepływów informacji i materiałów w
łańcuchu dostaw, główne położenie punktu rozdzielającego
Różne postaci i lokalizacje zapasów w łańcuchu logistycznym,
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filary integracji procesów logistycznych
Podział magazynu na strefy, schemat obiegu dokumentów w
przedsiębiorstwie
Rodzaje magazynów
Procesy magazynowe, obieg dokumentów w magazynie
Mapa dróg oraz linii kolejowych (Polska)
Środki transportu (tematyka rozłożona na 2 części, czyli na 2
plansze)
Budowa wózka widłowego
Układy technologiczne magazynów
Transport i turystyka
Znaki ADR
Normy zużycia materiałów biurowych

2

3

Literatura
fachowa o
tematyce
transportu i
spedycji
międzynarodowe
j

Ćwiczenia i
przykłady w
branży transportspedycjalogistyka

Poziom wiedzy odpowiedni do nauki zawodu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.
pozycja książkowa nt. transportu i spedycji międzynarodowej
w handlu zagranicznym, zawierające instrukcje oraz wzorcową
dokumentację dla logistyków i spedytorów. Obejmująca takie
zagadnienia jak: Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2010,
Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym, Transport
morski – żegluga regularna i nieregularna, Konwencja o
umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów
(CMR), Umowa spedycji a umowa przewozu, Ogólne Polskie
Warunki Spedycyjne (OPWS). W zestawie z książką nośnik
elektroniczny z dokumentacją wzorcową (m.in. : Lista
kontrolna kierowcy, Zlecenie (umowa) przewozu, Krajowy list
przewozowy – wzór podstawowy i rozszerzony z instrukcją
jego wypełnienia) w edytowalnym formacie (umożliwiającym
edycję, zapis oraz wydruk dokumentów) oraz pakietem
przepisów prawnych dla logistyków i spedytorów (m.in.:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23
lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz
postępowania reklamacyjnego)
Poziom wiedzy odpowiedni do nauki zawodu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.
Pozycja książkowa o tematyce Transport-Spedycja-Logistyka,
zawierająca aktualne opracowania teoretyczne do
najważniejszych zagadnień (tj. Formowanie ładunków,
Czynności manipulacyjne w procesach transportowych, Czas
pracy kierowców, Dokumenty transportowo-spedycyjne,
Planowanie transportu), zawierająca także przykłady
opisywanych problemów oraz ćwiczenia dla uczniów (karty
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pracy do samodzielnego wypełniania, możliwość tworzenia
przykładowych dokumentów) i testy sprawdzające wiedzę.

4

5

Literatura
fachowa o
tematyce
przechowywania
substancji
niebezpiecznych

Literatura
fachowa o
tematyce
organizacji i
monitorowania
procesów
transportowych

Poziom wiedzy odpowiedni do nauki zawodu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.
pozycja książkowa o tematyce przechowywania substancji
niebezpiecznych, treści zaprezentowane w formie poradnika,
uwzględniającego aktualne wytyczne i rozporządzenia unijne
oraz krajowe w w/w zakresie (w tym rozporządzenie REACH,
CLP); zawierająca opis zagadnień taki jak: klasyfikacja,
oznakowanie, pakowanie, transport i magazynowanie
substancji i/lub mieszanin stwarzających zagrożenie
(niebezpiecznych).
Zakres tematyczny: Regulacje Wspólnoty Europejskiej i
przepisy krajowe dotyczące warunków bezpiecznego
stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie
(niebezpiecznych), Substancje i mieszaniny stwarzające
zagrożenie (niebezpieczne), ich właściwości, klasyfikacja,
oznakowanie oraz pakowanie, Towary niebezpieczne, ich
właściwości, klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie według
Umowy ADR, Warunki przechowywania substancji i mieszanin
stwarzających zagrożenie (niebezpiecznych), Warunki i
wymagania dla dalszych użytkowników substancji i mieszanin
stwarzających zagrożenie.
Jako uzupełnienie prezentowanych treści w komplecie
dodatkowe materiały (w formie m.in. wykazów, tabel): Wykaz
krajowych aktów prawnych dotyczących niebezpiecznych
substancji chemicznych, Wykaz aktów prawnych Wspólnoty
Europejskiej dotyczących niebezpiecznych substancji
chemicznych, Gęstości niektórych gazów i par, Wykaz
zwrotów „H” wskazujących rodzaj zagrożenia, Wykaz zwrotów
„P” wskazujących środki ostrożności, Tabela wspólnego
składowania substancji i materiałów niebezpiecznych ze
względu na zagrożenie pożarowe i wybuchowe, Raport
bezpieczeństwa chemicznego, Piktogramy wskazujące rodzaj
zagrożenia, Nalepki ostrzegawcze wg ADR.
Poziom wiedzy odpowiedni do nauki zawodu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.
pozycja książkowa na temat organizacji i monitorowania
procesów transportowych, prezentująca treści w formie
podręcznika - uwzględniającego założenia nowej podstawy
programowej dla zawodów technik logistyk/ spedytor,
przedstawiająca aktualnie opracowane zagadnienia
wymagane do kwalifikacji A.31. ,,Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji procesów transportowych" .
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Zakres tematyczny zawierający m.in. następujące treści:
organizacja zadań transportowych, planowanie przewozów
oraz budowa ich harmonogramów, sporządzanie
dokumentacji transportową, ocena jakości procesów
transportowych, międzynarodowe standardy identyfikacji
ładunków i wymiany danych, usługi spedycyjne, przepisy
regulujące usługi transportowe, systemy informatyczne
wspomagające zarządzanie procesami transportowymi,
ustalanie ceny usług transportowych, analiza efektywności
przedsiębiorstw transportowych, miary i wskaźniki oceny
efektywności procesów transportowych.
Prezentowane zagadnienia ilustrowane przykładami z
praktyki firm transportowych.

6

7

Literatura
fachowa o
tematyce
technologia
transportowa

Literatura
fachowa –
podręcznik
spedytora

Poziom wiedzy odpowiedni do nauki zawodu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.
Pozycja książkowa o tematyce technologii transportowych,
prezentująca zagadnienia takie jak: procesy produkcyjne i
pomocnicze w transporcie, czynniki warunkujące stosowanie
określonych procesów przewozowych, ładunkowych i
spedycyjnych, obsług technicznych i napraw środków
transportowych (w transporcie samochodowym),
charakterystyka techniczno-eksploatacyjne wybranych
środków przewozowych oraz maszyn i urządzeń ładunkowych,
nowoczesne technologie procesów ładunkowych w
transporcie, uwarunkowania technologiczne rozwoju systemu
transportowego, transport kombinowany/intermodalny,
centra logistyczne, związku centrów logistycznych z
transportem intermodalnym, rynek usług przewozowych,
zintegrowane łańcuchy dostaw, spedycja na rynku krajowym i
międzynarodowym, marketing usług transportowych,
transport w systemach logistycznych, korytarze transportowe,
koszty zewnętrzne transportu oraz problemy rozwoju
transportu w świetle uregulowań prawnych Unii Europejskiej.
Poziom wiedzy odpowiedni do nauki zawodu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.
Pozycja książkowa dwutomowa o tematyce transportu,
spedycji i logistyki, o charakterze podręcznika zawierającego
treści szkoleniowe potrzebne do uzyskania certyfikatu „FIATA
Diploma in Freight Forwarding”. Zakres zagadnień:
Wprowadzenie do spedycji, Podstawy prawne spedycji,
Dokumenty FIATA, Transakcja w handlu zagranicznym,
Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, Warunki
płatności w handlu zagranicznym, Transport morski,
Konteneryzacja, Obsługa ładunków w porcie, Transport
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drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny śródlądowy,
intermodalny, Transport ładunków niebezpiecznych,
ładunków ponadnormatywnych, Transport morski ładunków
typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych, Technologie
informatyczne w działalności spedytora, Magazynowanie i
składowanie, Podstawy logistyki, Usługi logistyczne,
Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw, Rzeczoznawstwo i
kontrola ładunków w handlu zagranicznym, Ubezpieczenia
transportowe, Obsługa celna towarów, Finansowe aspekty
działalności spedycyjnej, Marketing w praktyce spedytora

W zakresie zadania nr 2 (prenumerata):
1. Dostawa obejmuje dostarczenie dla pracowni technik spedytor prenumeraty czasopisma, które
zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on
wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik hotelarstwa w szkole ponadgimnazjalnej.
Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w
trakcie nauki zawodu.
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone
wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja.
Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z
opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania
Ofertowego.
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SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 (dostarczenie dla pracowni technik spedytor prenumeraty czasopisma)
Lp

nazwa

1

Prenumerata
magazynu o
tematyce
transportowospedycyjnej

specyfikacja - wymagania minimalne -

jedn
ostk
a
Magazyn o tematyce transportowo-spedycyjnej, roczna szt.
prenumerata (min. 6 numerów) w wersji papierowej
Tematyka zawierająca m.in. następujące zagadnienia:
zarządzanie firmą transportową, optymalizacja kosztów
prowadzenia
działalności
transportowej,
zarządzanie
łańcuchem dostaw, aktualne tendencje na rynku
transportowym, prawo (opis zmian, analizy), opisy procedur,
wzory dokumentów gotowe do wykorzystania, treści o
charakterze porad i rozwiązań na temat m.in. bezpieczeństwa
i ciągłości funkcjonowania firmy, zarządzania operacjami
transportowymi.

licz
ba
1

W zakresie zadania nr 3 (Doposażenie pracowni technik spedytor – pakiet edukacyjny):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni technik spedytor w pakiet edukacyjny, które zostały
szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3.
2. Sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy
europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik żywienia w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość
i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie
nauki zawodu.
5. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni
oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje
zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będą
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
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9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym
Załączniki nr 2C do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 3 (Doposażenie pracowni technik spedytor w pakiet edukacyjny)
Lp.
1

nazwa
System
informatyczny :
zarządzanie
zapasami (wersja
edukacyjna)

Specyfikacja – wymagania minimalne
system informatyczny/ aplikacja/ program :
zarządzanie zapasami - wersja edukacyjna;

jednost
liczba
stanowiska 15

służący do tworzenia zestawień i gospodarowania
zasobami magazynowymi (m.in. ewidencji
dostawców, struktury zapasów, ewidencji towarów)
pozwalający na wykonywanie symulacji działań
logistycznych w przedsiębiorstwie zawierający
funkcje m.in.:
- klasyfikacja asortymentu
- analiza zapasów, w tym analiza struktury zapasów,
analiza wskaźnikowa, koszt utrzymania zapasu
średniego całkowitego
- możliwość prezentowania danych i wyników analiz
w formie graficznej
- wykonywanie prognoz statystycznych
- na 15 szkolnych stanowisk komputerowych
- czas licencji: minimum 3 lata (dopuszczalna
rozwiązanie: 3 licencje po 1 rok)
Poziom merytoryczny systemu odpowiedni do
wykorzystania w kształceniu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.

2

dostęp do
wirtualnego
laboratorium

pakiet edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych:
wirtualne laboratoria logistyczno-spedycyjne i
magazynowe

stanowiska 15

- tematyka dotycząca planowania zasobami
przedsiębiorstwa
- dostęp do systemu na komputerach szkolnych
(wymagana kompatybilność z systemem Windows
używanym w szkole)
- zawierający gotowe lekcje oraz wsparcie
dydaktyczne (ćwiczenia i materiały)
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- na 15 szkolnych stanowisk komputerowych
- czas licencji: minimum2 lata (dopuszczalna
rozwiązanie: 2 licencje po 1 rok)
Poziom merytoryczny systemu odpowiedni do
wykorzystania w kształceniu w technikum na
kierunku Technik Spedytor.

W zakresie zadania nr 4 (Doposażenie pracowni technik spedytor – programy komputerowe):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni technik spedytor w programy komputerowe, które
zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3.
2. Sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy
europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik żywienia w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość
i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie
nauki zawodu.
5. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni
oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje
zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będą
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym
Załączniki nr 2D do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 4 (Doposażenie pracowni technik spedytor w program komputerowy)
Lp. nazwa
Specyfikacja – wymagania minimalne
jednost liczba
1.
program
program umożliwiający wytyczenie trasy przejazdu
szt.
2
komputerowy:
Funkcje i zawartość programu:
mapy dla
wytyczenie trasy przejazdu wg. trzech algorytmów:
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spedytorów,
mapy
transportowe i
dla transportu
Polska i Europa

najszybszy, najtańszy, najkrótszy
Problem komiwojażera
Ewidencja pojazdów i kierowców
utworzenia własnego zbioru tras zaplanowanych
mapa Polski (sieć dróg, sieć osadnicza)
mapa Europy (sieć dróg, sieć osadnicza)
możliwość importu bazy danych

W zakresie zadania nr 5 (Doposażenie pracowni technik spedytor – meble szkolne):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni technik spedytor w meble szkolne, które zostały
szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 5.
2. Oferowane meble musza spełniać wymogi dla szkolnych i biurowych stanowisk pracy (posiadać
atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą PN-EN 1729-1:2007 i/ lub PN-EN 1729-1:2012)
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik żywienia w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość
i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie
nauki zawodu.
5. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni
oraz na sprzęty meblowe będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności
itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych mebli
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będą
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym
Załączniki nr 2Edo Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 5 (Doposażenie pracowni technik spedytor w meble szkolne)
Lp. nazwa
Specyfikacja – wymagania minimalne
jednost. liczba
1.
krzesło
- stelaż wykonany z profili stalowych
szt.
18
- siedzisko i oparcie wykonane z
wysokowytrzymałościowego materiału (np.
polipropylen)
- rozmiar 6 (wg tabeli rozmiarów mebli szkolnych według
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normy DIN ISO)
2.

biurko

3.

biurko
komputerowe

4.

regał na
literaturę

5.

ramy
wystawiennicze

- materiał: płyta wiórowa
- stelaż: metalowy
- dodatkowe podparcie: tylny panel
- wymiary: długość 100 cm, szerokość 70cm, wysokość
72cm
- lub równoważne w zakresie: wymiary (dopuszczalna
różnica +/- 10% na każdym wymiarze)
- pod blatem wysuwana półka na klawiaturę
- skrytka na jednostkę centralną
- rozmiar 6 (wg tabeli rozmiarów mebli szkolnych według
normy DIN ISO)
- zabudowany regał
- dwie szafki: górna (3 półki, podwójne zamykane drzwi)
i dolna (1 półka, podwójne zamykane drzwi)
- materiał: płyta wiórowa
- wymiary: głębokość 35cm, szerokość 79cm, wysokość
221cm
- lub równoważne w zakresie: wymiary (dopuszczalna
różnica +/- 10% na każdym wymiarze)
- gablota wewnętrzna
- wisząca
- profil aluminiowy
- jednostronna
- szyba: bezpieczne szkło/ pleksa
- otwierana uchylnie, zamykana na zamek
- wymiary: 120x90cm

szt.

2

szt.

16

szt.

1

szt.

6

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub
zadanie 3 i/lub 4 i/lub 5).
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte
wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do
przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach.
Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w
opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą
posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta,
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji
zaoferowanych sprzętów.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu
RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas Profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

22110000-4

Drukowane książki

22200000-2

Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

48900000-7

Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48931000-3

Pakiety oprogramowania szkoleniowego

39100000-3

Meble

39300000-5

Różny sprzęt

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż
do 10.09.2018 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub
czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 w
standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.
6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
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Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. (załącznik nr 3)
6.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków sprzętowych, patentów lub
pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty
równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać
spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z
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, w szczególności poprzez:
a)
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b)
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c)
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d)
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 (załącznik nr 1)
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem
merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu
wytycznymi)
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu
środki ochrony prawnej.
8. RAŻĄCO NISKA CENA
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 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
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(powiększonej o podatek od sprzętów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r.
poz. 1265)
b)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W
przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny,
Zamawiający wzywa wykonawcę do 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.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
10.1. Oferty należy składać do dnia 14.08.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
10.2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:
Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: d.witkowski@egsd.pl do godz.23:59
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Zadanie nr 1:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%
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Zadanie nr 2:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.– przysłanie pierwszego
numeru zamówionego czasopisma

20%

Zadanie nr 3:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%

Zadanie nr 4:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%

Zadanie nr 5:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Zadanie nr 1:
Nr
kryterium

1

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
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2

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.

Zadanie nr 2:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w części (przysłanie pierwszego
numeru czasopisma) w czasie równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w
badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.

Zadanie nr 3:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
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wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.
Zadanie nr 4:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.

Zadanie nr 5:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym
zadaniu.
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
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12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Oferty należy składać do dnia 14.08.2018 r.:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:
Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50301 Wrocław do godz.14;00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.witkowski@egsd.pl do godz.23:59
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania
oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).
12.4 Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 3
d) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 4
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego;
i/lub
Zadania 5
f) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 E do Zapytania Ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do
Zapytania Ofertowego)
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności
losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonego w umowie).
15. INFORMACJE DODATKOWE

15.1.1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.1.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega,
iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
15.1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
15.1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
15.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości
lub pojedynczego zadania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu
podpisania umowy z wykonawcą.
15.1.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania
do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje
z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
15.1.7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
15.1.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
15.1.9. Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej 10.08.2018 roku
osobiście, mailowo na adres d.witkowski@egsd.pl, telefonicznie 71 72 42 298
15.1.10.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
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16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
16.1.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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:
16.1.2. administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z
realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w
ramach RPO WD 2014-202, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul.
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław;
16.1.3. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926
Warszawa,
16.1.4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu,
16.1.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostarczenie doposażenia szkolnej
pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu (zapytanie
ofertowe nr 07/2018/CP)/ prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
16.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa),
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
16.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
16.1.8. 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
*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- 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),
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Projekt „Czas profesjonalistów” realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo – Doradczą w partnerstwie z
Powiatem Bolesławieckim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

-

16.1.9.
-

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. 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.

ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1
- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2
- Załącznik 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3
- Załącznik 2D_ Formularz ofertowy -Zadanie 4
- Załącznik 2E_Formularz ofertowy – Zadanie 5
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
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