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Wągrowiec, 26 listopada 2018 r.  

 
I LO.2600.10.2018 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu w ramach projektu pn. „Doświadczenia 

z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli I LO w Wągrowcu”, RPWP.08.01.02-30-0069/17 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Nazwa: Powiat Wągrowiecki / I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich 

w  Wągrowcu; 

Adres: ul. Klasztorna 17a, 62 – 100 Wągrowiec; 

Telefon/faks: 67 262-1481,  

Strona www : liceum.1lowagrowiec.eu, adres e-mail: sekretariat@1lowagrowiec.eu  

 

2. Podstawa udzielenia zamówienia:  

 Art. 44 ust.3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 r.  

 art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 Regulamin I LO w Wągrowcu w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.  

3. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych na 

potrzeby pracowni biologicznej, fizycznej i matematycznej oraz chemicznej w I LO 

w Wągrowcu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość danego sprzętu, pomocy 

dydaktycznych znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.  

2) Jeśli użyto w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących 

konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, spełniający wymagania 

określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne, musi 

do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z których wynikać będzie zachowanie 

warunków równoważności.  

3) Wykonawca dla dostarczonego sprzętu, pomocy dydaktycznych zobowiązany będzie do 

udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji od dnia odebrania sprzętu, pomocy 

dydaktycznych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru – dotyczy sprzętu dla którego  
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w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wskazano obowiązek 

udzielenia gwarancji. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do montażu sprzętu, dla którego w opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wskazano obowiązek jego montażu.  

5) Pomoce dydaktyczne, sprzęt, musi posiadać znaki bezpieczeństwa, certyfikaty (jeśli dotyczy 

danego sprzętu, pomocy dydaktycznej) oraz muszą być dopuszczone do użytkowania przez/dla  

dzieci, itp. 

6) Kod CPV:  

 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny 

 37524100-8 Gry dydaktyczne 

 39162000-5 Pomoce naukowe 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt w ramach przedmiotowego zamówienia należy dostarczyć oraz 

zamontować (jeśli dotyczy) w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.  

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty Zamawiającemu na adres: I Liceum 

Ogólnokształcące, ul. Klasztorna 17a, 62-100 Wągrowiec, sekretariat, w terminie do dnia 07 grudnia 

2018 roku, godz. 09:30, za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do  

Zamawiającego. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu np. koperta 

z dopiskiem „Oferta dotycząca dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby pracowni 

szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 07 

grudnia 2018  r. godz. 10.00”. 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert przed wskazanym  terminem, a w przypadku przesłania 

jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia; 

1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 62 – 100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 17a, 

sekretariat, dnia 07 grudnia 2018 roku, godz. 10:00; 

2) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert; 

3) otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także informacje dotyczące cen. 

 

 
7.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Maciej Patelski – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wągrowcu, tel. 67 2621481, e-mail: dyrektor@1lowagrowiec.eu 
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8. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu - cena ryczałtowa; 

2) wyklucza się możliwość roszczeń przyszłego Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; 

3) Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie prace, związane z realizacją zamówienia;  

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  Cena – 100 % 

 
10. Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

oraz, który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 3 wzór umowy.  

2. Zamawiający nie przewiduje istotnych warunków zmiany umowy.  

3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przystąpienia do podpisania umowy bez podania 

przyczyn. 

 

11. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego, dopuszcza się również oferty złożone na innych drukach pod warunkiem, iż będą 

zawierały istotne części składowe zapytania.  

2. Do oferty należy załączyć podpisany na każdej stronie załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego (szczegółowy opis zamówienia), potwierdzając tym zapoznanie się z jego opisem 

oraz przyjmując warunki w nim określone, chociażby dotyczące udzielenia gwarancji dla 

wybranych produktów.  

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, 

informuję, że  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I LO im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wągrowcu. 
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Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Doświadczenia z przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli I LO w Wągrowcu”, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności. 

a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 

b) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. 

c) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO. 

d) Posiada Pani/Pan: 

1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani Pana 

dotyczących; 

2. Na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

3. 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 (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); 

4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) Nie przysługuje Pani/Panu: 

1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na 

podstawie art. 21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c 

RODO. 

3. 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 – oferta  

 załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 załącznik nr 3 – wzór umowy 
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………………………….. 

     Zatwierdzam  


