„Młody technik-młodym przedsiębiorcą”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Łomża 01.10.2018
Zapytanie ofertowe
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 20 tys. netto do 50 tys. netto włącznie
I. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wyposażenie
pracowni komunikacji w języku obcym i pracowni ekonomiczno-biznesowej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i
Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży”
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym – 15 stanowisk
 pracownia cyfrowa
 jednostka centralna systemu – 1 szt
 innowacyjny program do sterowania pracownią z komputera – 1 szt
 oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy – 1 szt
 PULPIT UCZNIA z regulacją siły dźwięku, przyciskiem zgłoszenia i sygnalizacją diodową,
wejściem/wyjściem audio – 15szt
 Słuchawki z mikrofonem objęte 5-cio letnią gwarancją – 16szt
 Wzmacniacz wbudowany w jednostkę centralną – 1szt
 Głośnik do zabudowy w biurku – 2szt
 Notebook z win10, 15,6", 4 GB pamięci RAM, 500GB HDD, napęd DVD – 1szt
 Okablowanie – 15 szt
 Możliwość pracy indywidualnej, pracy w grupach, pracy w parach
 Możliwość nagrywania i odtwarzania dialogów i rozmów w grupach
 Dotykowy panel sterowania
 Stoliki uczniowskie 2 -osobowe , płyta 25mm, okleina PCV 2mm, stoliki szczytowe zaokrąglone,
ustawione w podkowę – 8szt
 Biurko nauczyciela, płyta 25mm, okleina PCV 2mm – 1 szt

Krzesła: siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy, tapicerowane
siedzisko: materiał 100% poliester, stosowany w motoryzacji, stelaż (nogi krzesła) w kolorze siedziska –
stal malowana proszkowo, krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie
tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do
indywidualnego oznakowania, zrost użytkownika 155/159-185/188cm, głębokość siedziska 40cm,
wysokość siedziska 46cm – 17szt
2. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni ekonomiczno-biznesowej
 Stoliki uczniowskie (dla laptopa) 2 -osobowe , płyta 25mm, okleina PCV 2mm, – 15szt
 Biurko nauczyciela z szufladami lub kantorkiem, rogowe, dł ok 155/155 (lub 160) x 50 x 76cm (lub 7075cm), nogi, stelaż metalowe, blat okleina – 1 szt
 Krzesła: siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy, tapicerowane
siedzisko: materiał 100% poliester, stosowany w motoryzacji, stelaż (nogi krzesła) w kolorze siedziska –
stal malowana proszkowo, krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie
tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do
indywidualnego oznakowania, zrost użytkownika 155/159-185/188cm, głębokość siedziska 40cm,
wysokość siedziska 46cm – 16szt
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Szafy na pomoce dydaktyczne- 1) szafa 160-180x80x 50-60 cm z półkami zamykana na klucz1szt , 2) regał 160-180x80x 50-60 -dół zamknięte półki , od góry półki przeszklone, zamykana na
klucz- 1szt
3. Powyższe usługi należy wykonać w okresie do 30.10.2018r.
III. Wymagane warunki:
1. Uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki mebli
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zamawianych prac i co najmniej 2-letnią
praktykę.
4. Wykonawca musi posiadać sprzęt i potencjał kadrowy niezbędny do wykonania zamawianych prac.
5. Prace remontowe nie mogą spowodować zniszczeń w sali. Jeżeli do takich dojdzie Wykonawca dokona
napraw na własny koszt.
6. W cenę należy wliczyć jest transport, instalacja, uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie użytkowników
w dniu montażu.
7. Sprzęt ma posiadać certyfikat CE
8. Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych
IV. Dokumenty, które musi złożyć składający ofertę na usługi będące przedmiotem zamówienia.
1. Wypełniony Załącznik 1- Oferta (do oferty na leży dołączyć wydruki, zdjęcia proponowanego wyposażenia)
2. Oświadczenie o braku powiązań z Wnioskodawcami - Załącznik 2
V. Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:
1. Najniższa cena.- 90%
2. Gwarancja-10%
Sposób oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o
powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt):
W (wskaźnik oceny końcowej oferty) = PKI+ PKII
Punkty za dla KRYTERIUM I zostaną przyznane wg poniższego wzoru
PKI = (CN / CR) x 90
gdzie:
PKI – ilość punktów przy proponowanej cenie,
CN – cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
90 – waga kryterium oceny
Punkty dla KRYTERIUM II zostaną przyznane wg punktów:
Skala przyznawania punktów za okres gwarancji - za każdy rok gwarancji – 2 pkt (tj. 1 rok – 2 pkt,2lata-4pkt,
3 lata- 6pkt, 4 lata-8pkt, 5 lat-10pkt)
Oferta musi zawierać cenę brutto. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W
przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie
przyjęta wartość podana słownie.
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VI. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udziału Zleceniobiorcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty), e-mailem wetaprojekt@wp.pl lub osobiście
w Sekretariacie w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży ul. Stacha Konwy 11
18-400 Łomża do dnia 09.10.2018 do godz.12:00
VII. W uzasadnionych przypadkach ( szczególnie przy przekroczeniu budżetu zdania) Zamawiający dopuszcza
unieważnienie postępowania.
VIII. Zakres wykluczenia
Oferty, które wpłyną po upływie wymienionego terminu, nie będą zawierały dokumentów wymienionych w pkt.
IV nie będą rozpatrywane.
Kontakt:
Małgorzata Trawińska
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
Tel. 509878579
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Załącznik Nr 1
....................................................
(miejscowość, data)
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy, adres

nr tel....................... nr fax..............................)

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
" .............................................................................................................................................."

1.Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę
w wysokości:
netto................................zł , (słownie: .....................................................................),
podatek VAT stawka .............% kwota zł . ...............................................................
brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).
2. Termin realizacji ......................................................................................r.
3. Okres gwarancji : ………………………………….
4. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty .

…………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2
Oświadczenie o braku powiązań z Wnioskodawcami (dla Wykonawcy)

Oświadczam, że:



Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a)
z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), osobami
wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedur konkursowych;



Nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



Nie posiadam, co najmniej 10% udziałów lub akcji;



Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;



Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Data i podpis:...............................................................................................................................

